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ASI E,



ČTENÁÉŮM.

Jako v „Evropě“, tak i v „Asii“ sneseny jsou různé obrázky 
z knihy nadepsané „V cizině“ a „Z dalekých krajin“. Rozhoj
něny jsou řadou líčení nových, a založených valnou většinou 
na zkušenostech, jichž jsem nabyl na cestě, vykonané kolem 
světa roku 1893 a 1894, jakož i cestami, podnikanými již 
v dřívějších létech do odlehlejších končin Asie.

N a S m í c h o v ě  koncem roku 1895.

Spisovatel.



V ĚN O V Á N O  Z PŘ Á T E L ST V Í 

PANU

V E N D E L Í N U  M Á C H O V I ,

DO BRO DINCI SM ÍCHO VSKÝCH  ŠK O L.



PÍSMO SANSKRTSKÉ.

Tri; WTZg&Z ^  T̂=rf%čfŶ  
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Cte s e :

Isvara ittham džagad adajata jat svam  
advitíjam tanajam prádadát jato jah kasčit 
tasmin visvasišjati só vinášjah san anantájuh 
prápsjati.

Č esky:

Pán tak svět miloval, že Syna svého 
jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný.



Kolébka člověčenstva.

Od pradávných časů žije v Evropě mnoho národů, mluvicích rozličnými 
jazyky.

Ale zpytatelé řečí, jichž je na světě snad asi tisíc, tvrdí podle svých vý
zkumů, že nebývalo tak v Evropě od jakživa, a že všickni národové, nyní v ni 
usazení, pocházejí původně z dalekých končin střední Asie, z těch krajů, kde  
vysoko k nebi vypíná se velehoři Himalájské, z těch zemí, kde proudí řeky  
Syr, Amu, Indus, Ganges, až po nynější břehy širého moře chvalinského. V těch 
místech toho starého dílu světa dlužno hledati původ naší řeči a kolébku těch  
národů, kteří dnes obsáhli téměř celou Evropu od sladkého jihu moře Středo
zemního až po nehostinný Island a zádumčivé kraje nejzazšiho severu skandi
návského, od lesnatého Uralu na východě až k Atlantickému oceánu na západě, 
ujímajíce se panství nad mnohými zeměmi i jiných světa dílů.

Kdo ví, co přimělo ten pranárod, že opustiv původní svou vlast středo- 
asijskou, táhl jinam do krajů neznámých?

Zdá se, že různými cestami stěhovalo se to plém ě: jedni zvolili východ, 
druzí západ, jiní v jinou stranu světa se ubírali a novým krajem a novým  
podnebím nových vlastností na duchu i na těle nabývali a prodlením časů  
v  řečech tak se rozlišovali, že jejich potomstvo ani vzájem ně se smluviti nemohlo.

Jen málo známek zbylo, jež upomínaji na společný původ řeči, mluvených 
od četných národů evropských: Slovanů, Němců, Švédů, Norů, Dánů, Angličanů, 
Vlachů, Španělů, Portugalců a jiných.

V těchto evropských jazycích objevují se slova a výrazy, jaké lze slýchati 
ve starobylé řeči indické a čitati v dávnověkých knihách, jež se v  indických  
klášteřích a mezi kněžimi při bohoslužbě zachovaly a po dnes jako svátost 
zachovávají. Prastarému tomu jazyku indickému říkají jazykozpytci s a n s k r t .  
Slovo to značí na česko u p r a v e n ý  j a z y k .

Nemnoho jest lidí v  Indii, kteří ještě tím jazykem  mluví a jemu rozumějí. 
Jsou to hlavně učení kněží, zvaní bramini. Ti mluví jazykem  sanskrtským, 
když bohům při oltářích obětují.

Vědomosti své čerpají oni také z knih ještě starších, nežli jsou sanskrtské. 
Posvátné ty spisy šlovou v e d y.

Výraz ten jest téhož původu jako naše v ě d ě t i  neb vědomost.
Písmo sanskrtské jest hezké a důmyslné. P íše se jako mnohé jiné jazyky  

asijského východu od levé ruky k pravé.
J . K o ř e n s k ý :  Asie. 1
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Ěeči v Evropě rozšířené a indickému tomu jazyku podobné, nazývají se 
i n d o e v r o p s k é .  I náš milý jazyk  český jest jazykem  téhož jm éna a původu.

Jiného původu jsou jazyky, jim iž mluví v Evropě Finové, Lopaři, Turci, 
Maďaři a j. Mysli se, že někdejší předkové těchto národů žili původně mezi 
pohořím Uralským  a Altajem. Proto nazývá se skupina těchto řečí j a z y k y  
u r a l s k o - a l t a j s k é .

A tak bych mohl ještě zmíniti se o zvláštní skupině jazyků, jimiž mluví 
Číňané, Žaponci, Tibeťané, potom o skupině řečí, kterými mluví Židé, kterými 
mluví někteří národové v  Africe a rudoši američtí.

Zašel bych příliš daleko, kdybych ti, mladý čtenáři, chtěl vykládati po
drobně o příbuznosti našeho jazyka s indickou řečí sanskrtskou. Uvedu jen  
příklady nápadné podobnosti. V sanskrtu značí slovo k u p a  totéž, jako naše  
české kupa. Sanskrtské k r a v i znamená krev, s v i t  světlo nebo svit, ž n a t i 
znáti, s a t a  sto, g r i v a  hříva, h i m a  zima, sníh, studeno, chladno, t r n a  trn, 
t r i tři, d a s a t deset, d v a  dva, d v o j a dvojí, d h a j a t i dojiti, n a s nos, 
p a n č a jako naše pět a p u n č ,  jenž připravuje se z pěti rozličných součástí, 
p r a t i proti, b r a t a r bratr, b u d  buditi, bdíti, probuditi, m u š myš, r a s a  
rosa, v a t i váti, v a r t a t e vrtěti, s t a n a  stan, s t é n a t i stenati, k a t a r a 
který, č a t u r t a  čtvrtý, č a t v a r  čtyry, ž i v a  živý a pod.

Vysoce zajímavo jest srovnávati ta slova s výrazy jiných jazyků indo- 
evropských. Poznáváme na první pohled, že slovanské slovo m y š  jest téhož 
původu jako německé M a u s ,  anglické m o u š e  (čte se m a u s) , latinské mus ,  
sanskrtské m u š ;  slovanské n o s  jako něm ecké N a s e ,  anglické n o s e ,  dánské 
n a e s e, francouzské n e z, vlaské n a s o a pod.

Bádáním takovým zabývá se s r o v n á v a c í  j a z y k o z p y t .
Jak často slýchal jsem  uvedená slova sanskrtská, když před nedlouhým  

časem cestoval jsem po Indii, naslouchaje výkladům starobylé té řeči na školách  
některých indických měst a klášterů. Nikdy netanula mi na m ysli slova k o 
l é b k a  p o k o l e n í  l i d s k é h o  tak, jako když prodléval jsem  na chvíli mezi 
vykladači posvátné řeči sanskrtské, v  té zemi, o níž se praví: Z východu přišlo 
světlo a osvítilo srdce i rozum člověka.

Asie jest velký díl světa. Mnohé jeho země a národy poznal jsem  na své 
cestě kolem naši planety. Do jiných zemí a k jiným národům asijským  putoval 
jsem  v létech dřívějších. Pokusím se vyličiti zde buď zkušenosti vlastní, nebo 
cesty jiných spolehlivých pozorovatelů.

Kdo objevil Sibiř.

Před třemi sty lety nevědělo se v Evropě o zauralských krajích skoro 
nic. Vědělo se jenom, že žijí tam lidé divocí, a že odtamtud pocházejí draho
cenné kožešiny. Ještě nejspíše přicházely zprávy od Aniky Stroganova, ruského 
obchodníka, jenž usazen byl pod uralskými horami na evropské straně. Stro- 
ganov měl tam rozsáhlé statky a solný, a vyměňoval za sůl kožešiny, které 
mu tam zauralští obyvatelé přinášeli.

Ale jednou dostala rodina Stroganovů podivnou návštěvu. Přibyl tam  
vůdce neboli ataman loupeživých kozáků s četnou svojí družinou. Ta prý čítala 
několik tisíc mužů.



A víte, proč tam kozáci táhli ?
Tehdejší doby byly mnohé kraje ruské znepokojovány divokými Tatary. 

Lid nebyl nikdy jist před náhlým jejich vpádem a plenem. Proti nim postaveni 
byli udatní vojíni, kteří jezdíce na koních, bránili ruský lid před ukrutným  
nepřítelem. Vojíni ti nazývali se k o z á c i .  Byli to praví hrdinové a bohatýři. 
Lid k nim pohlížel jako ku svým  ochráncům a dobrodincům s největší úctou.

Ale stálými půtkami zdivočili kozáci tak, že potom sam i přepadali ruské 
osady a drancovali je  napořád jako sveřepí Tataři. Zvláště špatnou pověst měli 
kozáci donští, usazení podél řeky Donu. I bylo proti loupeživým  těm kozákům  
vysláno vojsko, aby je na hrdle potrestalo.

Mezi loupežnou tou cháskou byl také kozácký ataman Jermak Timofejeviě, 
jenž v pravý čas unikl zaslouženému trestu. Vydal se se svou družinou po Volze 
a po Kamě až k Uralu, kde vládla rodina Stroganovů. Jermak chtěl se útěkem  
zachrániti před hněvem mocného cara.

Když Jermak přitáhl s kozáky k Stroganovům, byl přívětivě přijat a 
pohoštěn se všemi svým i soudruhy. Kozáci odsloužili se Stroganovům tím, že 
zbavili je divokých nepřátel, kteří jejich statky přepadávali a  plenili. Jermak 
a jeho družina uměli již zacházeti se střelnými zbraněmi, kdežto přiuralští 
Vogulové a Tataři užívali v boji jenom luků a šípů. Brzy potom byly statky 
Stroganovců od nepřátel vyklizeny.

Ale Jermak neměl na tom dosti a táhl za nepřítelem daleko za uralské 
hory, brzy pěšky, brzy po velikých člunech na rychlo udělaných. Tak se dostal 
až na řeku Tobol. Vogulové a Tataři bránili mu sice v jeho pochodu, ale brzy 
dali se na útěk, jakm ile rány z kozáckých pušek zahoukly. Jermak opanoval 
se svými kozáky všecka nepřátelská místa, ba i samé sídlo tatarského knížete 
neboli chána, odpočíval tam delší dobu a připravoval se na další výpravu do 
neznámé země.

Kníže, který tam panoval, jmenoval se Kuěum. K dyž se Kuěum chán 
dověděl, že nepřátelská vojska Jermakova vítězně táhnou zemí jeho, dal svolati 
všecky věštce a žádal, aby věštili osud jeho říše. Věštcové sešli se ze všech  
stran a věštili zlé věci, což Kuěuma chána velmi polekalo. Ba vypravuje se, 
že jevila  se na nebi všeliká znamení, oznamující pád tatarské říše Kuěumovy. 
Jedni vídali na nebi m ěsta s křesťanskými chrámy, jiní pak řeku Irtyš, v niž 
netekla voda, ale proudy krve.

Kuěum chán vyslal hned posly po celé říši a sbíral vojska proti družině 
Jermakovč. Brzy na to srazili se kozáci s vojsky tatarskými a bojovali boj 
velmi krutý. Boj trval několik dni, a vítězem  byl opět Jermak, jenž s bohatou 
kořistí plavil se dále po Tobolu. Kam Jermak přišel, tam všudy nepřítele 
porážel. Strach a hrůza zmocňovala se tatarských vojsk. Kuěum chán opustil 
strachy i pevnost I s k e r  neboli S i b i ř  a utíkal před kozáky daleko do země. 
Jermak mohl potom bez překážky opanovati pevnost a celý kraj. Což se 
stalo r. 1581.

Jermakova družina žila s domácím lidem v nejlepší shodě a přijímala od 
poddaných drahé kožešiny jakožto válečný poplatek. Jermak stal se tak pod- 
manitelem a pokořitelem nové země, nazvané podle pevnosti Kuěuma chána 
S i b i ř ,  ale přece měl starost o budoucnost. Vždyť jeho kozácká družina valně 
se ztenčila častým i boji a žila osamoceně uprostřed tatarské říše, odloučena 
jsouc od svých krajanů evropských.

V tísni té vzpomněl si Jermak na milostivého cara a vysla l k  němu posly  
s poselstvím, že dobyl nové bohaté země a že ji nabízí darem milostivému 
vládci. Poslové nastupujíce cestu do Evropy, nesli s sebou zároveň mnoho
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drahocenných kožešin sobolích, potom z černých lišek a jiných v Evropě nikdy 
nevídaných.

Tehdy vládl na Rusi car Ivan V asiljevič IV., nazývaný pro své kruté 
skutky Ivan Hrozný, a měl sídlo v  M oskvě. Car Ivan Hrozný přijal posly 
Jermakovy ve slavném shromážděni v  m oskevském  hradě neboli K r e m l u .  Ke 
shromáždění tomu dostavilo se všecko panstvo a dvořeninstvo a obstoupilo cara 
oděného samým zlatém a drahým kamením. Všecko čekalo, až jen objeví se  
poslové z daleké země sibiřské.

I zavzněl hlahol trub a zvonů, když poslové Jermakovi vcházeli do hradu. 
V čele poselstva kráčel muž asi padesátiletý, vzrůstu prostředního, těla otužilého, 
zraku bystrého a pronikavého, s vousem  černým a hustým. Byl to Ivan Kolcov. 
T en jal se mluviti k milostivému caru:

„V eliký care! Rci, abychom směli přistoupiti k tvému trůnu. K ozácký  
tvůj ataman, Jermak Timofejev, odsouzený se všem i svým i kozáky tvou milostí 
k smrti, uznává svoji vinu, v  prachu se tobě koří a nabízí ti darem novou říši. 
Přivtěliž ji, veliký care, milostivě ke svému carstvu a rozhojni tak slávu svoji 
carstvem sibiřským .“

Těmi slovy počal Jermakův posel promlouvati k carovi, padaje na kolena 
se svým i soudruhy a skláněje hlavu k zemi.

„Vstaňte, vy dobří sluhové m oji!“ velel jim Ivan car. „Zapomínám na 
vaše provinění a přijímám vás na m ilost.“

Car odpustil Jermakovi i jeho kozákům hroznou vinu, pochválil jejich  
udatenství, kázal sloužiti bohoslužby a zvoniti všem i zvony po Moskvě. Dávno 
nebyla taková radost m ezi Moskovany. Zvěst, že dostalo se m ilostí Boží Rusku 
nového carství, roznesla se brzy po celém národě. Kolcov a jeho soudruzi byli 
bohatě obdarováni, Jermakovi pak poslal car dvě skvostná brněni, stříbrný 
pohár a drahocenný kožich, jejž sám nosíval. Ve psaní svém pojmenoval car 
Jermaka knížetem  sibiřským a ponechal mu vládu do té doby, pokud by se  
jiný statečný vůdce ve správu dobyté říše neuvázal.

Tak stal se Jermak Timofejev objevitelem a podmanitelem Sibiře.

Jermakova smrt.

Dlouho dařilo se Jermakovi všecko dobře, ale pojednou se štěstí od něho 
odvrátilo. D ostavily se nemoci, a kozáci umírali. D ostavil se i hlad, nouze 
a mor, a kozácké voje sibiřské hynuly po celou zimu až do jara. Příčinou toho 
neštěstí byli Tataři, kteří zam ezili všecko dodávání potravin posádce na pevnosti 
sibiřské. Chtěli tak posádku vyhladověti. Ale Jermak sebral všecky síly, vyrazil 
z pevnosti na Tatary a porazil je na hlavu v  den sv. M ikuláše roku 1584.

Potom táhl Jermak se svým i druhy k řece Irtyši a rozložil se tam táborem. 
Jednoho dne, když tam kozáci u břehu tábořili a bez starosti odpočívali, přiblí
žili se Tataři nepozorovaně až k samému táboru Jermakovu. Noc byla tmavá 
a deštivá. V táboře kozáckém panoval největší klid. Všecko tvrdě spalo. Nikdo  
neobával se nepřátelského znepokojování. Ale Kučum chán nespal a přepadl 
kozáky v pravou půlnoc a pobil je  až na několik mužů, kteří ve člunech utekli 
na druhý břeh Irtyše. Jermak hrdinsky se bránil, a vida všecky své soudruhy 
pobité, prosekával se udatně řadami nepřátel, načež utíkal k Irtyši, aby skokem



-  5 -

na člun se  zachránil. Ale kocábka byla daleko od břehu, tak že ji Jermak 
skokem nedosáhl, nýbrž do vody spadl. A poněvadž měl oba krunýře od cara 
Ivana na sobě, rychle k lesl ke dnu a utonul ve strašlivé oné noci na den 
6. srpna roku 1584. Pověst dále vypravuje, že mrtvola Jermakova připlula 
několik dni n a .to  k jedné osadě tatarské. Tatařín jeden, lově ryby, spatřil 
utopence plouti ve vodě, a vyloviv ho, poznal po brnění a zlatém orlu na hrudi, 
že to mrtvola Jermakova. I zavolal všecky obyvatele dědiny, by uzřeli bez
duchého hrdinu, jenž za živa každého strachem naplňoval. Kučum chán, zvěděv  
o znamenitém tom nálezu, pospíchal pomstiti se ještě  na mrtvém těle Jerma- 
kově. Lití Tataři zuřivě metali do mrtvoly střely, načež ji zahrabali a o odění 
se rozdělili.

Tak skončil život pokořitel Sibiře, jenž ukázal Eusům cestu do ohromné 
země, rozkládající se mezi Uralem a Tichým  oceánem a mezi mořem Ledovým  
a veleříší čínskou.

Po pevnosti Sibiř, od níž Sibiř vzala  své jméno, není teď skoro ani 
památky. Nedaleko ní vzniklo časem nové město, vystavené při řece Tobolu 
a nazvané T o b o l s k .

Když jsem  na své cestě po Sibiři přišel do Tobolska, navštívil jsem  
jednoho sběratele starožitnosti. Ten ukazoval mi starobylé nálezy bronzové 
a železné, které sám v rozvalinách někdejší pevnosti vykopal a ve svém díle 
dovedně vymaloval.

Po Jermakově smrti vydávali se mnozí do Sibiře hlavně proto, aby vedli 
obchod s drahými kožešinami. Takoví lovci a obchodníci, nazývaní p r o m y š l e -  
n i c i ,  toužívali nejvíce po drahocenných kožkách sobolích a odvažovali se na 
svých loveckých výpravách i do nejodlehlejších končin asijských. P r o m y š l e 
n í k ů m  d l u ž n o  v z d á t i  č e s t  a c h v á lu , ž e  s t a l i  s e  o b j e v i t e l i  m n o h ý c h  
k r a j ů  s i b i ř s k ý c h  a ž e  r o z š í ř i l i  o n i c h  p r v n í  z v ě s t i  z e m ě p i s n é .

Na Jermaka mnoho si lidé v Rusku vzpomínají a uctívají památku jeho 
tím, že mu staví pomníky. Jeden z takových památníků postaven mu byl již 
před padesáti lety v Tobolsku s nápisem : „Pokořiteli Sibiře, Jerm akovi.“ Ale 
nejkrásnější je  zajisté Jermakova socha, kterou vytvořil znamenitý sochař Václav 
Kavka, náš český krajan, jenž po mnohá léta živ jsa  na Rusi, tam roku 1889  
život dokonal.

Cech na cestách po Sibiři.

Mezi těmi, kteří cestovali po Sibiři za obchodem, je  také jeden Cech, 
M i c h a l  K o t l e r ,  rodák turnovský. Těšilo by mě velice, kdybyste si jeho jméno 
pamatovali a věnovali vzpomínku muži, který před šestnácti léty odebral se na 
věčnost. Povím  vám něco z jeho života. Poznáte z toho, že zasluhuje, abychom  
si zde na něho vzpomněli.

Michal Kotler narodil se v Turnově roku 1800. Otec jeho byl řezníkem. 
Synek pomáhal zpočátku otci v jeho živnosti, ale brzy poslán byl na studie. 
Když se navrátil domů z vysokých škol Pražských, umyslil si, že půjde se 
svým strýcem Františkem Markem na cestu do Ruska. Strýc jeho navrátil se 
tehdy právě z Ruska, kde prodával drahé kameny.

V m ěsíci květnu 1829 opouštěli Turnov dva obchodníci. K aždý nesl pytel 
drahokamenů, zvláště pak českých granátů. Drahé a polodrahé kam eny brousívali
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v Turnově již ode dávna. Ti dva obchodníci byli František Marek a Michal 
Kotler. Šli pěšky do Žitavy, zaměřili k Berlínu, dostali se do Štětina a pluli 
lodí do Petrohradu, odkud ž nastoupili cestu do Moskvy.

Ale strýc Marek tam stále churavěl, a proto navrátili se naši krajané po 
roce do Turnova. Kromě plavby na moři cestovali pořád pěšky.

Na té cestě nabyl Michal Kotler mnohých zkušeností a rád by se byl 
vydal do Ruska. A le scházeli mu peníze do obchodu. T ehdy byl živ v  Turnově 
zám ožný kamenář V i n c e n c  V e r i c h .  Ten vybídl Kotlera, aby se s ním spolčil, 
on že bude obstarávati zboží, Kotler že je  bude prodávati a o výtěžek že se 
bratrsky rozdělí. Bylo umluveno a uděláno. Od té doby býval Michal Kotler 
v Rusku téměř každý rok, brzy byl v  Petrohradě, brzy v M oskvě, Nižním  
Novgorodě, K yjevě, Varšavě, ba i v  tureckém Cařihradě.

Z cest vracíval se Kotler dílem s penězi utrženými za drahokameny nebo 
se zbožím v Rusku nakoupeným, které v  Čechách prodával se znamenitým  
výdělkem . Tehdy šly  nejlépe u nás na odbyt kožešiny astrachanských beránků.

Doma se Kotler dlouho nezdržoval. Sotva že složil účty svému společníku  
Verichovi a rozdělil se s ním o výdělek, již ubíral se zase do světa.

Svou přičinlivosti vyzískal Kotler brzy tolik jmění, že vedl obchod na 
vlastni vrub, a štěstí mu přálo. Jen slyšte d á le ! Tehdy byla ve Vídni návštěvou 
ruská císařovna Alexandra Feodorovna. T é zalíbily se tam zvláště šperky 
z českých granátů, a proto nakoupila jich mnoho darem pro své dvorní dámy. 
K dyž pak po návratu jejím  uspořádán byl dvorní ples v Petrohradě, tu objevila 
se císařovna a veškerá její družina se šperky granátovými. Od té chvíle staly  
se české granáty modou po celé Rusi, a poptávka po granátovém zboží byla  
veliká.

Tu byla nejlepší příležitost ke znamenitému obchodu. Samo nebe přálo 
Kotlerovi. Mělť Kotler v družině ruského dvora dva známé sloužící, kteří byli 
komorníky samého cara. Jejich sestra byla pak komornou ruské carevny. Pro
střednictvím jejich stal se Kotler dodavatelem granátových šperků všeho uroze
ného panstva a vydělal mnoho peněz.

Mezi zbožím, které Kotler posýlal z Ruska do Čech, bylo také ruské 
lněné semeno, kterému půda i podnebí svědčilo v okolí Turnova mnohem lépe 
nežli lnu domácímu.

Té doby, co Kotler prodléval na Rusi, mnoho mluvilo se o bohatství Sibiře. 
Ale nejvíce lákalo cizince do Sibiře zlato, které se tam místy skutečně vyskytuje, 
a to nejvíce v naplaveném písku. Takovým  naplaveným ložiskům zlatým říká 
se r o z s y p y ,  s e j p y ,  r y ž o v i š t ě ,  p r á d l a  nebo j i  l o v i š t ě .  Boháči i podni
katelé méně zámožní byli tehdy jako posedlí. K aždý chtěl ze sibiřských zlatých 
ryžovišf těžiti a státi se milionářem.

Kotler vydal se hned na cestu do Sibiře, jel po zamrzlé Volze do Kazaně 
a dále za Ural do Jakatěrinburka. Na té cestě mnoho zkusil. Panovalyf tehdy 
veliké mrazy. Za tři dny opustil Kotler Jakatěrinburk a ujížděl na saních jako  
o závod do neznámých končin sibiřských. Cestou snil jenom  o zlatě a těšil se 
v duchu, jak  se bude dělit se svým i společníky o výtěžek. Jel několik dní, 
nežli dojel přes step Barabinskou do Tomska. Z Tom ska vydal se do Krasno- 
jarska, kde ho očekával obchodník Permikin.

Město Krasnojarsk leží daleko a daleko od nás při řece Jeniseji. Kotler 
seznámiv se blíže s Permikinem, poznal, že třeba jednati s nim opatrně, aby 
nebyl ošizen. Ba měl sto chutí navrátiti se ze Sibiře domů, ale konečně si to 
rozmyslil a vydal se s Permikinem do Jenisejska. Přijel tam na jaře. Vzpomínal,



jak tou dobou v máji u nás v Čechách celá příroda se probouzí k životu, kdežto
v Jenisejsku bylo ještě všecko pod sněhem a ledem.

Z Jenisejska plavil se Kotler po řece Jeniseji s dělníky, s ryžovacími 
nástroji a se zásobou potravin a začal ryžovati u břehu zlato. Ale sklamal se 
ve svém očekávání, a proto zabočil v jinou stranu, aby pátral po zlatých  
rozsypech. T y  šťastně objevil při jedné říčce, kterou nazval podle Libuně, české  
to osady, v niž jeho strýc, vlastenecký děkan Antonín Marek žil, L i b u ň k o u .

Ale nešlechetný Permikin strpčoval život našemu krajanu v Sibiři, a proto 
rozhodl se Kotler, že Sibiř opustí. Dne 19. října roku 1841 odejel z Jenisejska  
a vracel se přes Ural a Volhu do Nižního Novgorodu a dále do Moskvy, potom 
do Petrohradu a přibyl v  březnu 1842 do své vlasti.

Bylo to vyptáváni, když přišel Kotler z daleké té cesty dom ů! Také jiní 
rádi by se byli o jeho cestě po Sibiři něčeho dověděli. Kotler nedal se dlouho
pobizeti a popsal svoji cestu do Sibiře v „časopise českého m usea“ roku 1842
a 1843.

Michal Kotler byl první Čech, jenž vykonal cestu po daleké Sibiři. Cest 
budiž jeho pam átce!

Od té doby žil Michal Kotler ve svém domově, a zanechav obchodu 
s granáty, hleděl si polního hospodářství. Ale na stará léta ubožák oslepl. 
Zemřel r. 1879 maje věku 79 let.

Za U r a l e m .

Ani Sibiř nemůže se obejiti bez Čechů. První, na kterého jsem  za Uralem  
narazil, jest nájemce nádražního hostince v Ťumeni.

„Pozdrav vás Pán Bůh, pane Janato! Jak se vám tu daří?“ spustím na 
svého krajana po česku.

Český sládek V zauralském kraji, pan Pinkava v Talici, upozornil mě na 
něho již v Čechách, prodlévaje v Praze návštěvou před mým odjezdem do Sibiře.

Udiveně vyrazí ze sebe pan Janata slova: „Jemine, kde jste se tu vza l?  
Co vás nese k nám do Sib iře?“

„Přicházím podívat se na sibiřské kraje. A co vás zavedlo sem, do té 
vykřičené země —  jste tu sám ?“

„Z Čechů sám, ale je  tu také bratr Slovan ze Slovenska. Drátoval ještě  
nedávno hrnce a pekáče. Nyní jest u mne číšníkem, dráteníkem v černém fraku 
a s bílou kravatou. Však tu ho máte! Kubo, nalij honem sklenku stolového 
vina, ať zapijeme české přátelství! V poledne utvrdíme je pečenou husou se zelím .“ 

Od té chvíle cítil jsem  se na pokraji Sibiře jako doma. Na odpoledne 
umluvili jsm e podniknouti honbu na tetřívky ve blízkém březovišti, na zítřek 
pak ustanoven byl lov na divoké kachny a labuti při velikém jezeře, vzdáleném  
od Ťumeni asi čtyřicet verst a oživovaném hejny ptactva vodního. S bohatou 
kořisti vracívali jsm e se za pozdních nocí domů, pomýšlejíce na nové a nové 
výlety  po ťumeňském okolí.

Tak dočekal jsem  se dne, kdy odplouti mi bylo parníkem do země Osťákův 
a Samojedů při řece Irtyši a Obi. ■

Ještě než slunce vzneslo se nad kraj, vyjíždím e z ťumeuského přístaviště. 
Malý parník ani nestačoval pojati v sebe všecky vystěhovalce, kteří cítíce se
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ve své vlasti stísněni, opouštějí Rusko evropské a spějí s rodinami svým i do 
úrodných končin sibiřských, přijímajíce tam darem půdu a skládajíce v ni 
všecku naději lepši budoucnosti. Zvláště za léta proud „pereselenců“, t. j. vy 
stěhovalou, valívá se úžasnou měrou do odlehlých nížin sibiřských, přiváděje 
v ně život a se životem první počátky využitkováni „černé zem ě“, ležící tam  
ladem  od věkův.

Splavné řeky západní Sibiře, Tura, Tobol, Irtyš a Ob, jsou pokračováním  
železné dráhy, která, počínajíc v Permi, vede lesnatým  Uralem a končí v  pří
stavišti sibiřského města Ťumeni.

Zimou ovšem zaniká plavba po sibiřských řekách na sedm měsícův, ale 
sotva že jarem ledy roztají, tu již četné parníky brázdi si cestu v rozvodněných 
proudech. Vracejí se z Tomska plny čaje, přiváženého z Kjachty, Sibiří východní 
až na pokraj Sibiře západní. Odtud jde čaj dále na pouť po krajích evropských.

Vystěhovalci ruští užívají té vhodné doby krátkého léta a zabírají každé  
m ístečko na palubě i v  mezipalubi statné parolodi. Popluji na ní devět, snad  
také deset nebo jedenáct dní, nežli dostanu se do Tomska.

Cizinci naskýtá se tu příležitost prožiti s nimi kus života národního až 
do omrzení. Od rána do noci znějí jednotvárné melodie nejsprostší harmoniky, 
při níž tančí se skočná a hlaholí tu zádumčivé písně velkoruské.

A le z té poesie vyburcuje tě pohled na nejsprostši divadlo, v  němž nikoli 
hřeben, ale veliké hřeblo největší hraje úlohu. Ženy, děvice a děti nemohou se 
té zábavy ani dost nabažiti, prokazujíce sobě služby vzájemné. Kamkoli zrak 
obrátíš, všudy plné ruce práce. Hřeblem den tu počíná, hřeblem den tu končí. 
Zalézáš raději do své lodní kabiny, bys uvažoval o pravdivosti slov, jimiž Rus 
nazývá všecko podivné, šeredné a odporné „sibiřským “.

Na štěstí byl jsem  vyproštěn z toho již druhého dne, kdy přestoupil jsem  
na jinou větší loď, vysýlávánou napřed za malé vody.

V m ěsíci červenci a srpnu opadávají vody sibiřských řek nápadně, tak 
že z Ťumeni jen menší parolodi mohou býti s nákladem vypravovány, pře
dávajíce osoby a zboží velikým  korábům s hlubším ponorem, kotvícím  níže na 
řece Tuře.

Potom tím více okříval jsem  volností na pohodlnější parolodi, vzdálen jsa  
od jeviště málo lákavého.

Z Ťumeni plují parolodi nejenom do Tomska, ale také na jih po řece 
Irtyši až do Sem ipalatinska a to pouze počátkem jara. Později vysýlají se 
parolodi pravidelně jednou za čtrnáct dní toliko do Pavlodara, m ěsta ležícího  
při Irtyši na stepi Barabinské. Poslední parník opouští Pavlodar 25. záři, načež 
paroplavba po Irtyši se  zastavuje.

Parníky, které sprostředkují dopravu osob po Tuře, Tobolu, Irtyši a Obi, 
náležejí dědicům Kurbatova a Ignatova, neboť z obou řečených podnikatelů nežije 
již ani jeden ani druhý.

Všecka úcta muži, jakým  byl Ivan Ivanovic Ignatov. Když mu bylo čtrnáct 
let, nosíval na trh jakožto nejchudší chlapec máslo na prodej, ale nezdolnou 
pílí dohonil vše, čeho nedostalo se mu vzděláním školním, tak že brzy stal se 
spolumajitelem velikolepé loděnice a mužem, jenž požíval obecné úcty v Sibiři 
i v Moskvě a v Petrohradě nejenom proto, že oplýval bohatstvím, ale že jakožto 
samouk vynikal ostrovtipem a vzácným i dary ducha, maje upřímnou účast 
v umění i vědě a ve všem, co m ysl nad všednost povznáší. Byl zakladatelem  
podnikatelstva „Kolčin a Ignatov“, které oživilo obský veletok sibiřský mnohými 
paroloďmi, vyšlým i z jeho dílen nedaleko Ťumeni.
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Nicméně předni zásluha o paroplavbu po řekách západní Sibiře náleží 
kupci Mjasnikovi, který již roku 1838 ucházel se u ministerstva o privilej, za- 
říditi paroplavbu na Obi, Irtyši a Bajkalském  jezeře. Avšak jenerální gubernátor 
nebyl zamýšlenému podniku nakloněn, pročež došlo na provedení m yšlénky  
teprve roku 1844, kdy první parník „Nikolaj“ o 52 koňských silách spuštěn 
byl na jezeře Bajkalském.

V témž roce vystavěny byly M jasnikovem dvě parolodi ve  vsi Rešetnikové  
u Ťumeně, z nichž každá m ěla 30 sil. Stroje k nim dodány byly z Petrohradu 
a Nižšího T agilska na Uralu.

Leč zakladatel sibiřské paroplavby, jenž vymohl si privilej na deset let, 
brzy postoupil své právo kupci Poklevském u. Tento postavil nový parník o 50  
silách a zahájil jím paroplavbu mezi Ťumení a Tomskem.

Roku 1860 čítalo se již 12 parolodi vlečných, roku 1861 bylo jich 20  
a šestnáct let na to přibylo jich ještě 14, protože tou dobou Ignatov zakládal 
a rozšiřoval ťumeňskou loděnici s několika jiným i soudruhy. Parníky, které 
tehdy pluly po západosibiřských vodách, měly nejvíce 150 sil. Takovým  byla 
paroloď „Delfín“. „Záře“ měla 140 sil, „Jerm ak“, „K ozakovský“, „Bělčenko“, 
„Reutern“, „Sibirjak“ m ěly po 120 silách, „Kornilov“ 100, „Kurganec“ (touze 
15 sil, náležejíce několika společnostem. Teď počítá se přes 40  parolodi kromě 
asi 90  jiných lodi, které plují po vodách obského pořičí a to Tuře, Tobolu, 
Tavdě, Irtyši, Tomu, Čulimě, Ljaminu, Váchu, K eti a po Obi až do Obské huby.

Některé z těchto přítoků řeky Obi a Tobolu bývají splavný pouze z jara, 
sloužíce hlavně k dopravě zboží k výročním trhům, za doby vesny tam odbývaným.

Do Obské huby vypravuji se parolodi pouze na konec léta, aby přivlekly  
bárky s nákladem ryb, lovených při Obi a Obské hubě po celou dobu jarní 
a letní, jakož i se zásobami rozličných kožešin a cedrových oříšků z cedru 
sibiřského (limby), ze kterých tlačí se na Rusi olej, užívaný jako provencský.

Pro dopravu osob z Ťumeni do Tomska a do Pavlodara zařízeno jest 
sedm velikých parolodi, náležejících společnosti Kurbatova a Ignatova. Ostatní 
parníky slouží k dopravě zboží a ku vlečení nákladních bárek jakožto parníky 
vlečné neboli „buksírné“.

Jako všecky parolodi obského poříčí tak i koráb „Reutern“, na kterém  
plujeme, jest parníkem kolovým, nazvaným podle někdejšího ministra. Nevyniká  
sice skvělým  zařízením jako mnohé parolodi plující po matušce Volze, ale proto 
přece vyhovuje ve všem  co nejlépe, opatřen jsa  na palubě salonem prvé třídy, 
kde brzy celá společnost spřátelí se při čaji jako rodina. Jeden druhého zve 
ke vzájemnému pohoštění a každý ochotně nabízí svoje lahůdky, víno neb 
ovoce k okušení.

Tak dovíš se, že přítomný Ivan Gavrilovič ubírá se jakožto majitel zlatých  
rýžoven do Minusinska, vraceje se z kavkazských „vod“ (z léčení) opět do 
Sibiře pod malebné hřbety Sajanské při hranicích čínské Mongolie, že Leopold 
Feliksovič jde za svým  povoláním jakožto horní inženýr z Petrohradu do Cha- 
barovky, ležící téměř při samém Tichém oceánu, maje vykonati tak procházku 
v okrouhlém ěísle asi 10.000 kilometrů.

Dovídáš se též, že přítomný doktor Brendel z Oděsy studoval před léty  
u nás v Praze, na niž rád si zpomíná, a že teď, spatřiv výstavu sibiřsko- 
uralskou v Jakatěrinburku, podivati se chce ještě  do Tobolska, by mohl říci, 
že byl také v Sibiři.

Seznám íš se také s pani Eugenií Aleksandrovnou, kteráž odváží si do 
Chabarovky také hudební skvosty našeho Dvořáka.
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Slyšíš z úst přísného niravokárce Petra Petroviče, kupce z Irkutska, že 
Ivan Gavrilovič byl ještě před krátkou dobou chudým písařem a nabyl velikého 
jmění odíráním pracovního lidu svého, kterému dává na místě peněz zboží ze 
svého skladu, nelidsky předražené.

Od polesného státních lesů, jenž vrací se do Tobolska, vyslechnu zprávu 
o zvěři a bídné kultuře lesní v Sibiři, jsa  celý udiven, že on jakožto polesný  
má dozor na revír dvakráte větší nežli celá země česká, a přijímám od něho 
pozvání k některým lovům do okolí tobolského, zvláště když jsem  zvěděl, že 
tu v cedrových lesích žije hojnost roztomilých veverek žíhaných s poletuchou 
slovanskou vedle jiných zástupců sibiřské zvířeny, o nichž jsem  posud jenom  
slýchal a čítal. Ani dítě nemůže pocítit větší rozkoše, jako když jsem  poprvé 
v sibiřském lese  chytal „burunduka“, hnědou veveřici s pěti černými pruhy 
podél těla, upominajicí velikosti na plcha a povahou života dílem na veverku, 
dílem na sysla.

Živobytí na sibiřských parolodích je laciné. Také s kuchyní byl bys spo
kojen. Já alespoň nemohu ji haněti. Postarej se jenom na výlet do Sibiře 
o lepší žaludek a pevné zdraví, a vydáš svědectví souhlasné. Já ovšem  vzal 
jsem  na cestu apetit nejlepší a jídal maso, když bylo maso, a píval mléko 
ráno, v poledne i večer na stepi kirgizské, když bylo jen  mléko s chlebem, 
a to černým jako černá země sibiřská.

Rozumí se, že jako každý Rus zásobíme se na cestu po Túře, Tobolu 
a dále do Tom ska vezdejším chlebem všeho druhu.

V prvé řadě koupíme balík nejlepšího čaje, potom několik liber cukru, 
sucharů, několik citronů, několik láhví s mlékem, asi půl metru salámu, nějakou 
okurku a melon, bochník černého a „francouzského“ (bílého) chleba, placku 
másla, láhev vodky, nějaké víno —  nu snad již dosti, protože ta špižírna ne
přestává se na stanicích doplňovati, obnovovati a rozmnožovati novým zbožím : 
uzeným jazykem , uzeným „štěrleděm “ (jeseterem malým), jahodami, malinami, 
borůvkami, všelikým  peěivem. Pro ukráceni chvíle koupíš si nebo natrháš si 
také jako jin í několik šišek z cedru sibiřského, ze kterých budeš vybirati 
„kedrové ořechy“, chutnající za čerstva jako nejlepší mandle.

Krám hokynářův nevypadá lépe, nežli vypadaly kabiny parolodi „Reutern“, 
která koná službu po řekách západosibiřských již po několik let, zvláště pak 
z Ťumeni do Tomska cestu asi 2700 verst dlouhou (14 verst =  15 km).

Sice také lodní kuchtík zásoben jest výběrem pokrmů, masem, zvěřinou 
a rybami, a vystrojí ti oběd o čtyřech „bludách“ (jídlech) za rubl, ale náleží již  
k obyčeji, že každý sám svého čaje užívá, žádaje si pouze příboru s vařící 
vodou, za což platívá se pouze 5 kopejek. Jinak platívá se za porci čaje 
50 kopejek.

Ráno každý vchází do salonu přinášeje si ze své kabiny několik vaků  
naplněných čajem, cukrem a zákusky. Ale což je to proti ostatním věcem, bez 
kterých na cestách po širé Sibiři nelze se o b e jiti! Neschází nic nežli nábytek, 
a vezl bys s sebou celou domácnost. Sebe skromnější cestující vleče se s ně
kolika polštáři neb peřinami, prostěradly, ručníky, županem, plédem a několika  
ranci, taškami, sunduky (kufříky) a j., jim iž zabarikáduje se každé kupé vozu 
železničního nebo kabina lodní.

Také jízda po parolodích sibiřských není drahá. Z Ťumeně do Tobolska 
platí se na př. v  prvé třídě 6, ve druhé 4 rubly, až do Tom ska 22 nebo 
14 rublů,^ t. j. o něco více nežli tolikéž zlatých.

Z Ťumeně až po ústí řeky Tury do Tobolu jest 171 versta. Tura pra
mení se na východním sklonu pohoří uralského, vine se klikatě mezi nízkými
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břehy, porostlými houštím vrbovým, jívou, lesíky březovými a osykovými, majíc 
v déli 645 verst. Hlinité a písčité pobřeží stále se podmílá a zanášejíc řečiště 
stěžuje paroplavbu velice. Měnivé hlubiny jsou příčinou, že loď může m ísty 
jenom zvolna ku předu.

Plavčík nepřestává ani hlubinu vyšetřovati a v yvo lávati: pjaf, šesť, četyre 
s palavinoju (stopy) a p.

Kraj, jímž Tura se proplétá, jest jednotvárný až do únavy.
Potkáváme vlečné parníky Širkovy, Plotnikovy, Funkovy, Kornilovy a jiných  

společnosti a pozdravujeme je vztyčením  vlajky na stožáru.
Zřídka kdy vyplaším e z písčin racky, vodouše, volavky, čejky nebo 

říčního orla.
I daleko od břehu po nějaké osadě není ani památky. Obyvatelstvo žije 

tu po řídku. Kromě osadníků ruských usazeni jsou při Tuře a Tobolu sibiřští 
Tataři a Bucharci.

Půlměsíc na dřevěných minaretech věsti vyznavače viry Muhammedovy, 
usedlé ve vískách nazývaných obyčejně j u r t y .  Jsou to pouhé trosky z někdejšího  
panství sibiřských chánů, po nichž také jm éna opuštěných hradišť a valů při 
březích západosibiřských tu onde se zachovala, připomínajíce nám historické 
osoby z časů Jermakových.

Po někdejších knížatech tatarských mají po dnes jm éna osady, řečené 
jurty, Kaškarinské, Vurvarské a Tarchanské.

, Kus perné práce nastávalo Jermakovi, když dostal se se svou kozáckou  
družinou k řece Tuře, narážeje všudy na odpor sibiřských Tatarů, kteří spolčili 
se k odboji s přiuralskými Voguly. Tehdy, když překročil Jugurský hřbet 
(Ural), táhna po řece Tagilu, podstoupil první boj s tatarským vůdcem Jepanzem, 
jenž s Tatary a Voguly bránil pochodu kozáckého atamana a jeho družiny, 
ztenčené ze 6000  bojovníků na 1636 mužů. Ale Jermakovy rány z pušek za
strašily nepřítele a brzy na to sídlo Jepanzovo stálo v plamenech. Obecný lid  
podnes nazývá město Turinsk, které tam potom bylo založeno, Jepančinem.

Po vítězství tom Jermak přezimoval v někdejším tatarském m ěstě Čimgi, 
nedaleko nynějšího města Ťumeni, a vytáhl z jara 1581 dále po Tuře. Ale 
když dospěl až k ústí řeky Tury, tu nový podstoupil boj 8 Tataříny a udatně 
je  potíral.

Ne to jasný sokol po nebi se rozletuje — 
mladý Jermak na dobrém to koni vyjížděje  
na tatarské — na ty  letí — na voje: 
a kam máchne palici — tam u lic e ! 
zamávne-li — ulička tam.

Tak veplul asi s 1000 muži až do Tobolu, kterýž vznikaje na jihu na Kirgizské 
stepi béře v sebe Turu. Po Tobolu se ubíraje a ze všech bojů jakožto slavný  
vítěz vycházeje zmocnil se i pevnosti a chánského sídla Iskeru (vlastně 
Isky-jaru, t. j. Starého břehu) při Irtyši, zvaného také Sibiř, a téhož roku vysýlá  
již Ivana Kolcova s poselstvím caru Ivanu Hroznému do M oskvy a darem 
dává svému caru nové carstvi sibiřské.

Také m y plujíce po Tobolu blížíme se k někdejšímu hradišti Iskerskému 
a jsm e hosty města Tobolska, ležícího již na řece Irtyši.



—  12 —

Plavba po sibiřských řekách.

V Ťumeni za Uralem končí železná dráha.
Z novin dočetl jsem  se, že se bude nyni co nejdříve pokračovati ve 

stavbě železnice, která povede celou Sibiří až k Tichému oceánu. Bude prý to 
div světa. Považte si jen, že osobni vlak pojede potom z Ťumeně až do V lá
di vostoka při Tichém  moři nepřetržitě asi 16 dni! Je  to kus světa!

Povím vám, jak  jsem  tehdy já  z Ťumeně po Sibiři cestoval.
Sotva že jsem  přibyl do Ťumeně, již jsem  se ptal, kdy popluje koráb do 

Tomska.
Blízko Ťumeně teče Tura. Tura je splavná řeka sibiřská, po níž mohou 

i veliké koráby plouti.
Ěeka Tura vylévá se do Tobolu, Tobol do Irtyše a Irtyš do veletoku  

Obského, při kterémž založeno jest město Tomsk.
Touto vodní cestou dostal jsem  se pohodlně až do Tomska.
Koráb náš vyplul z ťumeňského přístaviště časně z rána. Se mnou odjíž

dělo do Sibiře zároveň mnoho vystěhovalců z Ruska evropského. Šli tam hledati 
štěstí. Pravili mi, že se jim tam povede snad líp nežli doma.

Rok co rok stěhuji se zástupové vystěhovalců do Sibiře a usazují se trvale 
v rozličných krajinách, kde jim vláda vykazuje pozem ky darem. Vláda snaží 
se takovým  způsobem osaditi neboli k o l o n i s o v a t i  opuštěné kraje sibiřské.

Sibiř je ohromná země. Je větší nežli celá Evropa. Ale lidí tam žije méně 
nežli v Cechách, ačkoli je tam m ísty půda velice úrodná.

Jednoho času chtěli se do Sibiře stěhovati také naši češti krajané, tehdy 
již v Americe usazeni. Měli vyhlídnutou sibiřskou krajinu při řece Amuru. 
K tomu cíli vyslali do Amurska dva Čechy, aby podali věrnou zprávu, hodí-li 
se Amursko k osazení. Vyslaní důvěrníci šťastně se tam dostali a šťastně se 
zase domů navrátili. Teď je  tomu asi třicet let. Ale k osazení Amurska skrze 
naše rodáky nedošlo.

A dobře se stalo. V Americe daří se přičinlivým našim  krajanům mnohem  
lépe, nežli by se jim bylo dařilo v  Sibiři.

Za zimy přestává plavba po sibiřských řekách, protože tam řeky brzy 
zamrzají. Jsou zamrzly asi sedm měsíců. Ale z jara, když led roztaje, oživnou 
řeky sibiřské, a četné čluny a parolodi plují po nich po proudu i proti proudu.

Po Tuře, Tobolu, Irtyši a Obi plují parolodi již  přes čtyřicet let.
T aké po řece Jeniseji, Leně a Amuru plují parní koráby.
Paroloď, po níž jsem  já  vyplul z Ťumeně, nebyla příliš veliká. Ale po 

několikahodinné plavbě vyměnili jsm e ji za jinou mnohem větší, která na nás 
již čekala. Ta se mi líbila mnohem lépe. Byla čistá a pohodlná.

B yl to šum, když všickni cestující jali se přestupovati na loď novou. V y
stěhovalci vlekli s sebou kožichy, peřiny, pytle, prostěradla, koberce, houně, 
košíky, bedničky, vaky a jiné potřeby. Také já  odnášel jsem  si notný ranec 
cestovní a s rancem rozličné potraviny, nakoupené v  Ťumeni.

Víte, co jsem  si tam koupil?
Koupil jsem  si na cestu balík nejlepšího čaje, potom dva kilogramy cukru, 

pytel sucharů, několik citronů, dvě láhve s mlékem, půl metru salámu, nějakou 
okurku a  melón, bochník černého chleba, placku másla, láhev kořalky, uzený 
jazyk, uzené maso jesetři, nu, a už dosti. Věřte mi, že moje kabina vypadala  
jako nějaký hokynářský krám.
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Když náš koráb přistál někde ke břehu, kde byla osada, tu přicházeli 
osadníci a prodávali nám borůvky, maliny, jahody, pečivo, ryby, cedrové oříšky 
a jiné zákusky. K aždý cestující spěchal z lodi na břeh a zásobil se na další 
pouť vším  potřebným. Vždyť z Ťumeně do Tomska jest asi tři tisíce kilometrů 
cesty, a koráb pluje tam v jednom kuse asi devět dní a devět nocí!

Také lodní kuchař byl zásoben vším, co hrdlo ráčilo, a mohl nám vystrojiti 
dobrý oběd asi za zlatý. Ale v Rusku bývá zvyk, že si každý sám vozí s sebou 
čaj, cukr a suchary a poroučivá si k  snídani a večeři toliko samovar nebo 
příbor s vařící vodou, za kterou zaplatí pouze několik krejcarů.

Z toho vidíte, že mi při plavbě po sibiřských řekách ničeho nescházelo  
a že jsem  se měl dobře.

Sibiřští vypovězenci.

Když jsm e na své plavbě do Tomska přestupovali na větší koráb, uviděl 
jsem  divadlo, které mě velice dojalo. Myslím, že i vy  se zarmoutíte, až vyslech
nete celé to vypravováni.

Víte, co jsem  spatřil?
Spatřil jsem nedaleko našeho korábu ohromnou loď. Byla natřená černě 

jako chudákova rakev. Na palubě té příšerné lodi byla zbudována ohromná klec, 
spletená a skovaná ze silných mříži a drátů. Vypadala jako klec pro dravou 
zvěř a krvelačné šelmy.

Ale v  té kleci nebyla zvěř, nýbrž lidé tam byli. Bylo jich tam tolik, že 
se tam mohli sotva vejiti. Kapitán mi pravil, že je jich tam asi 800. Několik  
set bylo jich v kleci na palubě, ostatní byli uvnitř lodi. Vizte přiložený obrázek!

Bylo to hrozné divadlo! Někteří z nich měli hlavu s polovice do hola 
ostříhanou, s polovice dlouhými v lasy  porostlou. Místo kabátu měli režnou halenu 
a na rukou i na nohou těžké okovy. Vypadali příšerně. Šel z nich až strach.

Dovtípíte se jistě, jací lidé to byli. Byli to trestanci, vypovězení do Sibiře. 
Mnozí z nich provinili se velmi těžce: vraždili a loupili. Takoví provinilci byli 
spoutáni okovy, aby tak snadno nemohli utéci, a byli příšerně ostříháni, aby 
mohli býti na první pohled poznáni, kdyby přece podařilo se jim utéci.

Těžcí provinilci, vypovídaní do Sibiře, odsuzují se k těžké a namáhavé 
práci do uhelných dolů. Do svého domova nenavracují se obyčejně již  nikdy  
a dokonávají ve vyhnanství svou pozemskou pouť. T ěžcí provinilci vypovídají 
se na nejzazši konec východní Sibiře, jen aby nemohli se snad útěkem zachrá- 
niti. Odsouzenci takoví pozbývají vší naděje a přestávají býti takřka lidmi. 
Jejich slovu nikdo nevěří, jejich podpis nic neplatí, oni nemohou nabýti žádného 
majetku.

Těžcí provinilci nazývají se v úřadní řeči r o t a  a r e s t a n t s k á .  Před 
třicíti lety bývali znamenáni na čele a na obou lících písmenem B, jímž 
začíná slovo b r o ď a g a  t. j. po česku t u l á k .  Písmeno to se jim  vypichovalo 
do kůže pomocí jehly napuštěné do nějakého barviva.

Ještě hroznějšího poznamenání užívalo se v  předešlém století. Víte jakého?  
Těžkým  provinilcům uřezávali nosy. Byl to zajisté surový zvyk.

Podobně znamenáni bývali i francouzští provinilci, odsouzení na galeje. 
Těm se písmena na obličej dokonce vypalovala žhavým železem.
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Ale všickni vypovězenci sibiřští nejsou těžcí provinilci, a vypovídají se 
do vyhnanství pouze na nějakou dobu. Takových bylo na trestanecké lodi, 
kterou jsem  já  viděl, nejvíce. Mnozí z nich byli ženatí a měli rodinu. Takovým  
nešťastníkům se dovoluje bráti si do vyhnanství ženu a děti, které je dobro
volně následují, trpíce nevinně za vinníky.

Když jsm e všickni přestoupili z menší lodi na velikou, uchopili se někteří 
plavčíci ohromného lana a přivázali loď trestaneckou k naší parolodi. Tak pluly 
dvě různé společnosti na dalekou pouť do Sibiře. Jedna společnost odjížděla  
tam dobrovolně za obchodem, povoláním a poučením, druhá společnost odjížděla  
proti své vůli do vyhnanství sibiřského. Vizte přílohu!

S vypovězenci ubíral se zároveň lékař a důstojník, jakožto velitel vojenské  
stráže, kolem klece rozestavené.

Rok co rok vyváží se do vyhnanství na Sibiř asi 20 .000 vypovězenců. 
První vyhnanci byli tam vyvezeni koncem 16. století.

V zemi Osťakíi.

Na cestě do Tomska vyplula naše paroloď brzy z řeky Tobolu do Irtyše.
Jméno I r t y š  odvozuje se z tatarského jm éna ir , to jest země, a t y š ,  

t. j. prorývaný.
Břehy Irtyše zelenaly se tehdy bujnou travou, vrbami, osykam i a topoly. 

Jinde viděl jsem  jehličnatý les nebo háje březové. Některé lesy  při Irtyši jsou  
pralesy a bují tam od pradávných časů.

Mnohé z těch hvozdů byly zachváceny požárem, který je  vypálil do
kořene. Nepochybně, že jiskra, která tam zalétla z parolodi, byla toho příčinou. 
Také tam stály kmeny jenom ohořelé.

Běda lesní zvěři, stihl-li ji takový lesní požár z několika stran. Potom  
nezbývá jí jiné pomoci, nežli vrhati se do Irtyše a hledati spásy na druhém 
břehu.

Na celé plavbě mezi Ťumeni a Tomskem je  pouze osm stanic, které jsou  
od sebe průměrně asi 350  kilometrů vzdáleny. Z těch osmi stanic jsou pouze 
tři města. Jedno jmenuje se T o b o l s k ,  druhé S u r g u t  a třetí N a r y m .

Brzy potom, když opustila naše loď Tobolsk, přijeli jsm e do země Osťaků.
Osťaci usazeni jsou při Irtyši a při Obi.

Byl jsem  žádo3tiv viděti Osťaky ve vlastním jejich domově. Když mi 
kapitán řekl, že loď co nejdříve zakotví v osťacké osadě, byl jsem  celý  
u vytržení. Ale osťacká osada nevypadá jako naše česká dědina. Osťacká 
osada, kterou jsem  při březích Irtyše viděl, bylo pouze několik stanů.

Ještě nežli náš koráb přistál ke břehům, vybíhali již Osťaci, muži, ženy  
a děti, ze stanů. Někteří pospíchali k nám pěšky po břehu, jiní přicházeli nám 
vstříc v m alých člunech po řece. Čluny jejich byly maličké. Do každého člunu 
mohla se vejiti toliko jedna osoba. Osťak sám si jej vydlabává z topolového 
kmene. T akové kocábky jsou velmi lehoučké. Mihaly se na řece jako skořápky. 
Osťaci kroužili v nich kolem našeho korábu a nabízeli nám na prodej pěkné 
a chutné jesetery, řečené s t r l e d ě .  Osťacké ženy a děti dívaly se na nás 
upřeným zrakem. Vypadaly zcela jinak nežli my. Měly jiný obličej, jin ý - oděv  
a zcela jinou řeč. Všickni zdáli se býti nuzni. Soudil jsem  tak podle cárů,
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do kterých byli přistrojeni. Málo která Osfačka byla tak hezky ustrojena, jako 
ukazuje obrázek.

Tlustých lidí jsem  mezi nimi nespatřil. Všickni byli vyzáblí a spíše malí 
nežli velicí.

— — — ^

i

Osada sibiřských Osfakň.

Mnozí z nich měli v obličeji, na rukou a na nohou všelikou vyraženinu. 
Byla to nemoc, kterou tam Osfaci hrozně trpívají. Většina umírá tou nemocí.
Ve vlasti jejich nejsou lékaři, kteří by je léčili.

Chcete věděti, jak se Osťaci strojívají?
Povím vám to ze své vlastni zkušenosti, protože jsem  si prohlédl Osťaka

od paty k hlavě. Na vrchu měl dlouhý kožich jako sešitý župan. Ten sáhal 
až po kotníky. Některý Osfak měl kožich z kožešiny sobí, jiný přioděn byl
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kožichem, který si ušil z kožešin bílých zajíců. Dražších kožešin jsem  na nich 
neviděl. Spratky soboli a liščí Osťak raději prodá Rusům. Koupí si snad za 
ně tabák, železný kotel nebo kořalku.

Kožich obléká Osťak přes hlavu jako sukni. V zimě brává na se ještě  
druhý kožich s chlupy na vrch, a za krutých mrazů navléká si ještě kožich třetí.

Okolo života nosí Osťak opasek, na nějž zavěšuje nůž a kapsář s pří
ručními věcmi.

Kromě kožichu nosívá Osťak krátké kožené spodky, punčochy a bačkory 
ze sobí kožešiny. Hlavu přiodivá za zimy kápí, v letě chodí s hlavou obnaženou.

Ženský oděv osťacký neliší se mnoho od mužského. Ješitné ženy vykrašlují 
si jej pestrými vložkami, lesklým i plíšky, kroužky a jiným i titěrnostmi. Osťačky 
jsou veliké parádnice. Zhusta nosívají i falešné copy, jako ta naše na obrázku. 
Jen s i jí všim něte! Skoda, že nevidíte také její ruky. Jistě byste spatřili na 
každém  prstu několik prstýnků, ale ne zlatých , nýbrž mosazných. Fintivá  
Osťačka dává si jich na prsty tolik, co se jich tam vejde.

Za léta odívají se Osťačky oděvem lehčím, vyrobeným z příze jisté  kopřivy, 
která zhusta roste v  sibiřských končinách. K o p ř i v a  ta slově k o n o p n á .

Z vláken této kopřivy dělají seveřané asijští pevné provazy a šňůry na 
chytání ryb.

Jednu Osťačku jsem  poprosil, aby mi dovolila nahlédnouti do kapsáře. 
A víte, co jsem  uviděl?

V kapsáři m ěla Osťačka veliký hřeben, podobný hřebenu koňskému, potom 
kousek zrcadélka a medvědí zub, který ji měl chrániti před nemoci.

Také stany Osťaků vypadaly velm i bídně. Většina stanů byla pokryta  
korou březovou. Osťaci čekali tam již několik dní, až přijede loď s moukou. 
Zajisté že potom naložili si jí několik pytlů na své čluny, a že odtáhli z těch  
pobřežních m íst jinam  na široširou tundru. Ti se nakočují! Snad vám je  
ubohých těch kočovníků osťackých až líto, ale Osťaka to nemrzí. Ba on je  
šťasten, může-li se jen po tundře se svým i soby projížděli.

Když jsem  vešel do jednoho osťackého stanu, viděl jsem  v něm seděti 
několik m alých dětí a žen. Děti i ženy seděly kolem ohniště. Kromě nich  
vyhřívalo se tam několik psů. Osťačka rozdělávala právě oheň a rozdmy- 
ehovala jej dvěma kosinkami. Sám nevím, co chtěla Osťačka připraviti k jídlu. 
Dost možná, že sundala později s bidla nějakou usušenou rybu, aby ji uvařila. 
Osťaci jídají ryby velmi rádi. Loví je  po celé léto a sušívají si je na zimu.

Jak to v osťackém stanu vypadalo, znázorňuje obrázek.
Osťaci, které jsem  já viděl při březích Irtyše, nepřijeli se soby, ale přijeli 

na člunech. Misto sobů měli mnoho tažných psů. Zapřahují je do saní. Vozů 
Osťaci neužívají ani za léta.

Psích potahů užívá se v severních těch končinách sibiřských také k do
pravě pošty. Takový psí potah zapřažený do saní urazí za hodinu asi 9 kilo
metrů cesty.

Osťaci mluví zvláštní řečí, již byste nerozuměli pranic. Dobře, že uměli 
někteří trochu ruský, sice bych nebyl mohl s nimi hovořiti.

Osťaci mluví o s ť a č k y .  Počítajíce do desíti říkají: e j , k a t k e n ,  k o l y m ,  
n i c h e ,  v e t ,  ku t ,  j a v i t ,  n i l a c h ,  e p r j o n k ,  č e m u j o n k .  Labuť slově po 
osťacku k u  t o m,  husa l o n t ,  řeka j o g o n  atd.

A jaké náboženství mají Osťaci?
Osťaci mají většinou náboženství jako Rusové, totiž p r a v o s l a v n é .  Přijali 

je od sousedních Rusů. Misionáři snažili se obraceti Osťaky na víru již na 
počátku předešlého století a učinili z nich křesťany. Ale mnozí Osťaci jsou po



— 17 —

dnes ještě pohany. B a mnozí, kteří zjevně přešli ku křesťanství, rádi klanivají 
se modlám a rádi obětuji soby na počest svých bohů a bůžků. Pohanské 
náboženství zdědili po svých otcích a přidržují se ho houževnatě. Osťak, při- 
sahá-li před úřadem, přisahá na kůži s m edvěda a říká: „Nechť mě medvěd  
sežere, přísahám-li fa lešně!“ Osťaci domýšlejí se, že je  m edvěd náměstkem  
spravedlnosti na zemi.

V  osťackém staně.

K dyž Osťak zemře, pochovává se se vší uctivosti. Pozůstalí příbuzní 
vyhlídnou mu kdekoli nějaké povýšené místo na tundře, porostlé nízkým  stro
movím. Domnívají se, že nebožtík bude moci spíše rozhližeti se po kraji, kde 
zvěř honival a kde prožil svůj život.

Je-li na blízku, kde Osťak zemřel, jezírko nebo šumná řeka, pochovají 
ho u jezera neb u řeky.

J . K n f o n s k ý : Asie.
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Ale často odvážejí Osfaci nebožtíka na saních daleko na vzdálené pohře
biště. Tam udělají z otesaných dřev velikou bednu, upevni ji mezi koly a 
vkládají do ní tělo nebožtíkovo zabalené do nejpěknějšího kožichu, aby mu 
nebylo zima. Tak vypadá osťacká rakev.

Osfacké pohřebiště.

Do rakve dávají se za podložku hebké věci, v něž byl Osťak uložen, 
když přišel na svět: je  to sobí srst a  m ěkký mech rašelinník.

Po stranách nebožtíka uloženy jsou nástroje a náčiní, které ho za živa 
nejvíce těšivaly. Jeho sekera, nůž, tabatěrka, dýmka, železný kotel, luk, šípy, 
sítě a jiné věci jdou s ním až do hrobu. Co nevejde se do rakve, to položí 
se na rakev nebo kolem rakve. B yl-li nebožtík rybářem, mívá při sobě veslo  
a kocábku, a to buď celou neb alespoň její část. Byl-li nebožtík pastýřem,
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zavěšuji mu jeho soukmenovci na rakev zvoneček, který nosíval sob, co vodíval 
nebožtíkova stáda.

Ženám dávají se do rakve lžíce, kuchyňské náčiní, krabice s jehlami 
a jiné drobnůstky.

Při pohřbu Osťaci slavně hodují. K uctění zesnulého zabíjejí proto něja
kého soba. Parohaté lebky sobů narážejí na koly nebo na větve okolních 
stromů. Déšť a slunce brzy lebky vybílí, a kosti bělají se tam jako vybledlé  
hnáty v kostnici.

Takové pohřebiště představuje obrázek.

Co Osťaci rádi jídají.

Osťaci jídají některá jidla, o kterých naše kuchařky jistě ničeho nevědí 
a věděti snad ani nechtějí. Takovou zvláštností jest na příklad veverčí žaludek, 
naplněný rozkousanými jadérky limbovými. Hned se dovíte, z čeho pocházejí. 
Misto cukrových bonbonů žvýkají Osťaci březovou pryskyřici. Do chleba dávají 
rybí jikry krví promíšené. Jahody, morušky, maliny, borůvky, brusnice jídají 
zároveň s rybím tukem.

Chlebu uvykli Osťaci nyní tak, že se nemohou bez mouky ani obejiti. 
Jindy ho nejídávali. Naučili se ho požívati od Kusů. Hlad, který mezi Osťaky 
již nejednou vznikl z nedostatku chleba, dohnal tamější obyvatelstvo až k lido- 
jedstvi. V jedné krajině zuřil hlad a mor tak, že Osťaci požívali m asa lidí 
zemřelých anebo násilně se světa sprovozených.

Hlavním jídlem  Osťaků jest ovšem zvěřina a maso sobi vedle čerstvých  
nebo sušených ryb.

Velikou náklonnost jeví Osťaci k pití lihovin. Za kořalku dá Osťak všecko.
Kořalka, neštovice a jiné nemoci, které tam zavlekli Evropané, byly pří

činou, že Osťaci a jiní domorodci sibiřští tak rychle vymírají. Někteří národové 
sibiřští vym řeli nedávno, a není po nich ani památky. Také na Osťaky dojde 
řada co nejdříve.

Sibiřský cedr.

Při Irtyši a Obi rozkládají se veliké lesy. Jednou zakotvila naše paroloď 
na pokraji samého pralesa. Kde kdo byl na lodi, každý spěchal projít se 
trochu ve volné přírodě. Koráb náš bral si tam na další plavbu zásobu dříví, 
a my měli hodně času podívati se do okolí.

Vystěhovalci zaměřili hned do lesa. Utíkali tam jako o závod. Věděli 
dobře, že tam roste s i b i ř s k ý  c e d r .  Staleté km eny sibiřských cedrů skutečně 
vypínaly se tam do vysoka. V ypadaly jako ohrotané smrky nebo jedle. V těch 
chladných krajích dorůstá sibiřský cedr plné krásy. Na všecky strany vyhání 
husté větve a dotýká se jimi až samé země. Sibiřský cedr odolává tam i nej- 
krutšim mrazům a vytvořuje krásné, husté a černé lesy, zvané c e d r o v n í k y .  
Tak husté hvozdy cedrovníkové zřídka vídáme u nás v Evropě. Ještě nejspíše

2*
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rostou takové hvozdy při Uralu. Mrazivá zima neumoři sily jeho, ale pro
půjčuje mu statečnosti, vznešené postavy a ctihodného věku. Za to však chřadne 
jeho tělo v pásech teplejších. Cím výše, tím lépe se mu na horách dařívá. 
Proto prospívá také dobře na vysokých Alpách. V Čechách osázeli jim  jeden
kraj šum avský, ale zakrněl tam a živoří jenom.

Sibiřský cedr není vlastně žádný cedr. Jeho pravé jméno jest l i m b a .
Ale Rusové neříkají mu jinak nežli k e d r .

Bez cedru sibiřského nevěděli by Rusové, Vogulové, Voťaci, Čeremizové 
a jiní národové říše ruské co o nedělích a svátcích z dlouhé chvíle dělati. Proto 
také vystěhovalci na naší parolodi byli jako posedli, jakm ile spatřili cedrový les. 
Divoce vyřítili se z lodi, horempádem běželi do lesa  a klátili poleny a klacky  
cedrové šišky. Za hodinu vraceli se jásavě a s veselou tváří na loď. Muži, ženy, 
dívky, děti, pán, nepán přinášeli si sklácené šišky v kapsách, v zástěrách, 
v pytlích, někteří dokonce ve vyzuté botě, a mžikem dala se celá posádka na 
naší lodi do louskání. K aždý vybíral z dřevnatých šišek cedrových tvrdé oříšky, 
po rusku „kedrové ořechy“, a pochutnával si na jádrech. A věru, jádra chutnala 
jako mandle.

Na všech stanicích uralské dráhy a na trhu v přiuralských a sibiřských 
m ěstech vídal jsem  cedrové oříšky na prodej. Lid mívá z nich pěkný výdělek. 
Zvláště mnoho šišek  mívá sibiřský cedr každý čtvrtý rok. Koráby odvážívají 
jich potom do Evropy ohromné množství.

Také ve Švýcarsku a v  rakouských Alpách vídal jsem  zhusta jídati
limbové oříšky.

Burunduk v mém zajetí.

K dyž jsem  jednou chodil na pokraji sibiřského pralesa, spatřil jsem  na 
zemi roztomilou veveřičku, drobňounkou jako plch a pitvornou jako veverka  
našich lesů. Spatřil jsem  ji poprvé ve svém živobytí.

Upřímně se vám přiznám, že jsem  měl oči na vrch hlavě. Srdce rozbušilo 
se mi v těle jako v největší radosti, a hlava šla mi kolem, když pronásledované 
stvořeni ocitlo se skokem  m ezi pařezy, aby hledalo útočiště ve své noře.

Ale hledalo ji marně, ukrývajíc se chvílemi pod korou tlících kmenů a 
v kořenech stověkých cedrů sibiřských. Kamkoli se obrátilo, já  všady v patách 
za ním. Několikráte přiklopil můj široký klobouk pronásledovanou veveřičku, 
a několikráte opět se zvedal, aby jí strojil nové léčky. Nepamatuji se, že bych 
si byl kdy zahrál tak na honěnou, jako když jsem  se pachtil za b u r u n d u k e m  
v přiobském pralese.

Konečně jsem  burunduka chytil a vracel jsem  se vítězně na loď se svou 
kořistí, jako bych byl proklál nějakého kance nebo huňatého medvěda.

A přece moje chycená kořist byla jenom m aličké mládě, jež jsem  mohl 
snadno uzavřití do dlaně. Bylo to mládě bojácné, které snad ještě  nikdy  
neužilo svých hlodavých zoubků k sebeobraně, jako to činili zlostní lumíci, 
které jsem  chytal v osněžených horách norských a v opuštěných končinách  
Japonských při kruhu polárním.

Chycený burunduk podal se mi brzy docela na milost a nemilost, a při
jím al z upřímné ruky cedrové oříšky, ovoce, máslo, suchary, mléko a vše, co 
bylo jen k snědku. Choval jsem  ho po celou svou cestu po Sibiři pečlivě jako





oko v hlavě, a burunduk vykonal tak se mnou strastiplnou cestu až k horám 
Altajským  a od hranic mongolských několik tisíc kilometrů až do matičky 
Prahy a do mého bydliště.

Tou dobou, co vám o burundukovi píši, chystá se můj zajatec právě na 
návštěvu k jednomu z mých přátel. Zajisté že se bude také u cizích lidí chovat 
slušné, a  ne jako divocí jeho rodáci v  pralesích sibiřských. Snad bude i za 
cizím oknem hopkovati a panáěkovati brzy na suché větvi, brzy na pokraji své  
skrýše, v  níž nocuje celý zahrabaný a schoulený, ubíraje se na měkké lůžko 
se západem slunce. Mnohdy si zdřímne také za dne ve stínu za prkénkem : 
schoulí se v klubko a obtočí se svou chvostnatou oháňkou. Brzy po spánku 
upravuje svou rozcuchanou toilettu, hladí si vousy a srst na hlavě oběma nožkama, 
jakoby se umýval, a rozčesává dlouhý svůj chvost špičatými zoubky, jako nej
lepším  hřebínkem. A hned se dá zase do hopkováni, ohryzuje jablka, mandle, 
ořechy, kukuřici, okusuje zeleninu, vybírá pecky z třešní a hrášek z mladých  
lusků, a v  samém hodováni a laškování utíkají mu jeho mladá léta daleko od 
rodného domova.

Tam v limbových lesích ve studených končinách asijských a v severo
východní Evropě jakož i ve výšinách horstva Altajského hospodaří burunduci 
v přehojném množství. Proto byl burunduk nazván učeným jménem řeckým  
T a  m i a s , t. j. na česko h o s p o d á ř .  Anglický jeden přírodozpytec nazval burun- 
duka ku poctě slavného cestovatele sibiřského T a m i a s  P a l l a s i i ,  t. j. Tamias 
Pallasův. Husové říkají mu d e ň k a ,  Sibiřané b u r u n d u k .

K dybyste byli viděli burunduka u mne v zajetí, jistě byste si ho byli 
zamilovali. Jeho hnědý kožíšek s pěti černými pruhy sluší mu roztomile. Jen  
se přijďte ke mně na něho podívat!

Ale chcete-li ho viděti čilého a mrštného, musíte přijiti v létě. V zimě 
burunduk nejvíce spí. V létě se hodně vypásl a vykrmil, také zásobil svůj 
pelech potravinami všeho druhu. Odnáší si je  ve svých lícních torbách, načež 
zimou tvrdě usíná a spává nepřetržitě po několik dní.

Za zimního toho spánku vychladne jeho tělo jako led a zdá se býti bez 
života. Srdéčko sotva mu tluče. Také dech sotva se pozoruje. Probouzí-li se 
z tvrdého spánku zimního, trhá sebou křečovitě, tělo jeho se otepluje velmi 
rychle, a v několika minutách je burunduk zase při sobě. Když pak se posilnil 
nějakým  zákuskem v meziokní, který jsem  mu nezapomínal štědře nadělovati, 
ubíral se opět do svého pelechu, vyloženého hebkou vatou, mechem a papírky, 
a usínal opět na několik dní.

Z kožek burundučích vídal jsem v Sibiři zhusta pěkné, laciné a lehké  
kožichy dámské.

Na asijské tundře.

Mezi řekou Pečorou v nejsevernějších krajích evropských a mezi řekami 
Obí a Jenisejem ve studených končinách severosibiřských žije národ, jemuž 
Rusové říkají S a m o j e d i .  Také v jiných jazycích se tak nazývají, jakkoli 
Samojedi nazývají sebe sami C h o s o v o ,  to jest na česko člověk.

Ruské slovo Samojedi znamená na česko lidi, kteří se sami pojídají. Avšak  
Samojedi nejsou žádní lidojedi, a proto byste je  mohli bez bázně navštíviti.



Ale cesta k nim je velice namáhavá, plná útrap, nesnází a odříkání. Trvalo 
by několik neděl, nežli byste se dostali z Čech mezi Samojedy. Ve vlasti 
Samojedů nejsou železnice ani silnice. K Samojedům musili byste cestovati po 
řekách ve člunech nebo na sáních tažených rychlonohými soby. Snad byste  
dlouho bloudili po široširé močálovité rovině, nežli byste se dostali do jejich  
leženi. Samojedi neusazuji se trvale v  dědinách, ale kočuji po celý život jako  
mnozí jejich sousedé osťačtí po bařinaté a rozlehlé pustině, které se říká tu n  dra .  
(Viz přílohu: S a m o j e d s k é  l e ž e n i . )
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Sokol stěhovavý a lumíci.

Tundra nepodobá se sice písčité poušti africké, v  niž lze zahynouti žízní, 
ale za to se  všech stran zeje na tundře hlad, jemuž by tam člověk nezkušený 
jistě  podlehl.

Místy bují na tundře tráva, m ísty kvetou osaměle modré zvonky, fialový  
kozinec, útlé pomněnky, žluté pryskyřniky, růžový karafiátek, jinde bělá se 
chmýří suchopýru, nebo zelenají se trsy nízkých vrb, zakrsalých bříz a olši, 
vytvořující tu onde houští. V močálech a bažinách neschází nikdy mech raše- 
linník a lišejník sobí.

Na tundře prohánějí se pitvorní lumíci jakožto věrní její obyvatelé, po 
nichž pasou lišky, vlci, hermelini, sobolové a jiní dravci. Lum íci jsou tam hlavni 
potravou šelem  a dravých ptáků, zvláště sokolů. Ba i sob a los rádi ob čas 
pochutnávají si na lumíku.



Y sibiřském pralese. V popředí los a tetřev. 
Ke stránce 22.
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Ve vzduchu bzučivají na tundře celá mračna krvelačných komárů a sužuji 
všecko, co má teplou krev. Běda, kdyby se na vás sesypali! Poštipali by vás 
nemilosrdně, mnohem hůře, nežli to umějí m oskyti bažinatých krajů horkých. 
Komáři jsou na tundře největším souženim cestovatelů, protože dorážejí na ně 
za dne i za noci.

Tím m ilejší jsou však m oskyti modráčkům, třasořitkám, snélmlím a jiným  
severním pěvcům, kteří s vranami a strakami zalétávaji až na nejzazší konec 
tundry přímořské, oživované houfy racků a jiných opeřenců vodních.

Pány chladné tundry jsou Samojedi a Ostaci. Jenom oni uvvkají tam zirno- 
mřivému a vlhkému podnebí. Ale kdyby neměli sobů, zle by se jim dařilo. Sob 
jest jediným  soumarem a tažným zvířetem, které může na tundře obstáti.

Bez sobů byly by tundry lidem právě tak nepřístupny, jako Sahara bez 
dromedaře. B ez sobů nebyly by se výpravy, podniknuté v dřívějších létech do 
nejsevernějších krajin evropských, ani provedly. Při jedné takové expedici, pro
vedené roku 1848, bylo užito asi tří set sobů.

Ale při tom všem stíbává cestovatele po tundrách neočekávané neštěstí. 
Víte jaké?  Možná, že v několika duech pohynou všickni sobové morem, který 
na tundře strašně fádivá. To přihodilo se skutečně jednomu ruskému přírodo- 
zpytci. Tomu pošli na jeho výpravě všichni sobové. Ubohý odvážlivec byl by 
málem zahynul hlady, kdyby v těch krajinách nebyly rostly všelijaké jedlé  
bobule a houby. Ty mu zachránily život.

Takové neštěstí stihává i kočovné Samojedy. Mnohý boháč stal se tam  
do rána hotovým žebrákem. Jednomu zámožnému Samojedovi pošlo na přiklad 
na sibiřské tundře v několika dnech 8000 sobů!

Cesta po tundře je za léta mnohem obtížnější nežli za zimy. V zimě po
krývá se tundra sněhem, po kterém projíždí se Samojed jako letem, zapřahaje 
do svých vysokých sáni několik sobů. Sobové dohrabávají se na tundře sami 
lišejníku pod sněhem ukrytého. Lišejník jést hlavní jejich potravou.

Samojedi kočujíce po tundře, usazují se nejraději blízko řek, jezer a mořských 
zátok, aby mohli také ryby loviti. Na tundře střílívaji zvláště sněhobílé kury, 
podobné našim koroptvím, a loví soboly a jiné dravce pro drahou kožešinu. 
Místo pušek užívají ještě většinou luku a šípu.

Takového samojedského lovce představuje náš obrázek.
Samojedi vedou život jako Osfaci, kterým se dosti podobají, ale řeč sa,mo- 

jedská není s osfačtinou ani dost málo příbuzná. Také nosí podobný oděv jako 
Osfaci.

Léto prožijí Samojedi obyčejně u moře, zimu na tundře mezi houštím.
B ývá to šum, když celá rodina samojedská má vytáhnouti ze svého ležení. 

Sobové vypásli tam nepochybně již všechen lišejník, a Samojedi musí se ohlížeti 
po jiném pastvisku. I rozkládají se stany, a všecko připravuje se k stěhováni. 
Sobům vycvičeným  k tahu a k nošeni břemen nastává nyni těžká práce. Jedni 
potáhnou muže, jiní ženy a děti, a opět jiní čluny, vesla, soudky, bedny, kože
šiny, kotly a jiné náčiní. Takové samojedské ležení znázornil jsem  vám pěkným  
obrázkem.

Nežli Samojedi opustí své ležení, obětuji svým bohům sedm sobů, a to 
nejraději sedm sobů bílých. K dyž je  ze stáda vybrali, zahánějí je do houští 
pod nějaký modřín, uškrtí je řemenem, stahují z nich kůži a pojídají jejich  
syrového a ještě  teplého masa s velikou žravostí. Čerstvou krev olizují tak, 
jako by byli lidojedy. Lebky s parohy zavěšují potom na modřín. Kdo potom 
přijde v ta m ísta, pozná, že tam Samojedi obětovali oběť, aby jim bylo popřáno 
vykonati dalekou cestu šťastně.



Zamrzlí obři.

V pravěkých časích vypadala Sibiř zcela jinak než nyni. Svědkové, kteří 
tu z těch časů ostali, podávají toho důkazy. Svědkové ti jsou praví obři. Jsou 
sice němí a mluviti nemohou, ale zkušení přírodozpytci porozuměli i jejich  
mlčeni a přinesli o nich ze Sibiře zprávy, které každého velice překvapily.

V íte dobře, že na severu Sibiře panuje veliká zima. Zima je  tam dlouhá 
a krutá, že nemáte o tom ani ponětí. To, co vám nyní povím, bude se vám 
zdáti jako báchorka: Před několika léty byl v sibiřském m ěstě Verchojansku 
takový mráz, že teploměr ukazoval asi 68 stupňů dle Celsia! B yl to teploměr 
lihem naplněný. Rtuťový byl by již dávno zamrzl; neboť rtuť mrzne již při 
40 stupních dle Celsia.

Léto je v severní Sibiři tak krátké, že půda může se vyhřáti jenom na 
povrchu. Kopá-li se hloub do země, ukáže se štěrk a písek v  ledu zamrzlý. 
Půda severních končin sibiřských nerozmrzává ve hlubších vrstvách nikdy. Je 
zamrzlá po věky věkův.

Jednou přišel do těch krajin přirodozpytec Adams a zkoumal krajinu při 
řece Leně. A víte, nač přišel? Při řece Lené přišel na zmrzlého obra. Ale nebyl 
to obr, o jakém vypravuji pohádky, který m íval k snídani vykrmené děti, nýbrž 
byl to obrovský slon, porostlý dlouhou srstí, m a m u t  nazvaný. Byl nalezen  
v ledu i s masem a s kůží. Maso jeho vypadalo tak čerstvě, že ho psi p o 
žívali s největší chutí. Adams vzal jeho kůži s sebou. Také kostra mumutí 
byla dopravena do Petrohradu.

Kdo navštíví nyní přírodovědecké museum petrohradské, uvidí tam státi 
kromě obrovské kostry mamuti také mamuta vycpaného.

Když jsem  byl před několika léty v Petrohradě a zadíval jsem  se na 
kostru sibiřského mamuta, m yslil jsem , že se skutečně dívám na obra. Člověk 
vypadá vedle té obrovské kostry jako trpaslík. Pod kostrou byla zabalena 
mamutí kůže. Srst, jíž byla pokryta, měla v délce několik decimetrů. Před 
nedlouhou dobou připravili tu kůži tak, aby se mohla vycpati. A tak stojí nyní 
vedle sebe kostlivec i huňatý mamut.

Od té doby objeveni byli zmrzli mamuti v  Sibiři několikráte. Zmrzlá půda 
severní Sibiře byla mamutům hrobem, ve kterém odpočívali od nepamětných  
dob. Nyni nežiji mamuti již nikde. Vymřeli před dávnými časy do posledního, 
ale mrtvoly jejich zachovaly se nezměněné v zamrzlém štěrku a ledu. Odpočívají 
v něm snad již několik tisíc let.

Mamut podobal se slonu indickému, ale měl hlavu delší a uši kratší. 
Dlouhá hříva šla mu od krku po celém hřbetě až k ohonu chvostnatě zakončenému. 
T esáky míval až 4  metry dlouhé. Kromě klů měl po dvou velikých stoličkách 
na každé straně. V žaludku mamutím našly se větvičky jehličnatých stromů, 
potom pupeny, lišejníky a mechy.

Nejpěkněji se zachovaly po mamutech tesáky. Vypadají jako slonovina 
slonů nynějších. V obchodě slově obyčejně f o s s i l n í  slonovinou, t. j. zkamenělou. 
Některé sibiřské ostrovy mají půdu složenou téměř ze samých hnátů a klů m a
mutích. Kdo nám poví a vysvětli, jak se jich tam mohlo tolik nahromaditi? 
Nikdo.

Kromě zamrzlých mamutů nalézají se v  Sibiři také zamrzli n o s o r o ž c i ,  
rovněž s masem a s dlouhou srsti.
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Ostatky po vym řelých mamutech a nosorožcích objevují se hojně nejen  
v Sibiři, ale též u nás v Evropě. V Čechách vyskytuji se jejich kosti v hlínách 
cihlářských a náplavech řek, ale brzy se rozpadávají. Podnebí naše učinilo 
je  křehkými.

Na Moravě, zvláště v Předmostí, našly se roztlučené hnáty mamuti. 
Badatelé domýšlejí se, že žili již tehdy také lidé, kteří lovívali mamuty pro 
chutnou zvěřinu.

V museu reální školy ťumeňské v Sibiři viděl jsem  žebro mamutí se šípem  
pazourkovým. Žebro to bylo nalezeno v naplavené zemi. Zajisté že pocházelo 
z mamuta, kterého člověk jako současník doby mamuti byl postřelil, aby se 
mohl zmocniti jeho chutného masa.

Ohromné hnáty mamutí pokládali v dřívějších dobách za ostatky lidských  
obrň, kteří prý před námi na zemi žili. Nyní víte, že to byly pouhé báchorky.

V kibitce.

V Tomsku měl jsem  se dosti dobře. Spal jsem  tam v čisté ložnici a mohl 
jsem  dostati k jídlu a k pití, co hrdlo ráčilo.

Ale sotva že jsem  opustil Tomsk, bylo na dlouhou dobu po pohodli. Odjezd
z Tom ska ustanovil jsem  na čtvrtou hodinu ranní. Platí-li u nás slova: Ranní
ptáče dál doskáče, platí to o cestě po Sibiři tím spíše. Ba v Sibiři přidáváme
k tomu ještě: Noční ptáče dál uskáče, a pocestujeme nejen ve dne, ale i za
noci bez přestání po několik dní a po několik nocí, ba podle potřeby až po
několik neděl, chceme-li se dostati na místo brzy a v pravý čas.

V mé ložnici syčela voda v samovaru již o třetí hodině ráno. Chtěl jsem  
zapuditi rozespalost několika sklenicen i čaje.

Cestovní vaky připravil jsem  k odjezdu již na večer. Tentokráte rozmno
žila se moje zavazadla všelikým i potravinami. Izvoščík jezdil se mnou den
před tím po celém městě a po všech krámích, kde skoupil jsem  vše, čeho bylo
třeba na cestu tak dalekou.

Hodina čtvrtá se přiblížila. Tou dobou očekávala mne již na dvoře
k i  b i t k a .  Byl jsem  žádostiv, jak  asi bude sibiřská kibitka vypadati. Však  
brzy jsem  ji poznal. Byla vysoká a měla čtyři kola bez per. Černá tlustá kůže 
zakrývala do pola její neohrabané a zcela dřevěné tělo. Tři koně byli do ní 
zapřažení. Pojedu tedy t r o j k o u .

Potom ohlížel jsem  se po sedadle. Ale po sedadle nebylo v kibitce ani 
památky. Vozka neboli j a m š ě í k  vyložil ji travou a sprostou houní. Na tu jsem  
se natáhl jak  dlouhý tak široký vedle zavazadel. Nežli jsem  dal v kibitce všecko  
do pořádku, již letěla trojka městem.

Tak vypadal můj vůz, sibiřská kibitka.
Za městem rozvázal jam šěík zvonce poštovního vozu a po slibu, že do

stane na čaj, ujížděl se mnou v největším trysku.
N ežli uplynula hodina, měli jsm e za sebou skoro 18 kilometrů cesty. Tak  

jezd i se v Sib iři! Do vrchu jede se tím rychleji. Koně jsou tomu uvyklí a ženou 
se do vrchu bez pobídky.

Ale běda tobě, nejsi-li v sibiřské kibitce obložen poduškami jako nemocný, 
který jede do nemocnice. Já alespoň odbýval jsem  si z počátku své jízd y  po
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Sibiři očistec na zemi. Rychlou jízdou házela mnou kibitka tak, že jsem  sotva 
ducha popadal a snášel hrozná muka samým lomcováním.

N a nové stanici dostal jsem  nové koně, a v několika minutách jelo se 
s novým jam ščíkem  zase dále. Také tomu slíbil jsem  zpropitné, a jam šěík jel 
jako šílený.

Jel jsem  dlouho a dlouho, nežli jsem  přijel do nejbližšího města, kde jsem  
si zaopatřil teplý kožich a velikou peřinu. Potom cestoval jsem  již mnohem  
pohodlněji.

Kožich přišel mi vhod, protože ve druhé polovici srpna dostavovaly se  
chlady, které již nepřestávaly.

Za špatné cesty, když bláto, písek a hroudy zalétaly mi v obličej divokou 
jízdou, spouštěl jsem  kožený zákrov a s revolverem v ruce pravé a s puškou 
v ruce levé oddával jsem  se polosnění jako v posteli.

Za Tomskem není cesta bezpečna, neboť vede brzy sibiřským pralesem  
neboli t a i g o u ,  a taiga jest nej bezpečnějším úkrytem sibiřských tuláků neboli 
b r o ď a g ů ,  kteří utekše ze žalářů nebo z dolů, kam  byli odsouzeni k nucené 
práci, skrývají se v pralesích. Tam žijí ve tlupách, odkázáni jsouce na lup 
a na milosrdenství vesničanů, kteří jim uchystávají tu a tam nějaké jídlo více  
ze strachu před pomstou, vyloupením a žhářstvím nežli z útrpnosti.

Za zimy řidnou zástupové broďagů. Kruté mrazy sibiřské jistě by je  za
hubily. Proto sibiřští uprchlici dostavují se tou dobou do rukou spravedlnosti 
dobrovolně, aby se za nejbližší příležitosti spasili zase útěkem buď na čas, buď 
na vždy.

Spokojeněji odpočíval jsem  v kibitce, čím více jsem  se vzdaloval od hlavni 
silnice, obléhané tuláky, před nimiž není jist ani pocestný, ani osadník v  dědině, 
ani občan v městě.

Na lovu sobolů.

Čítáme ve mnohých knihách, jak ruský člověk, byv odsouzen a poslán 
na Sibiř, musil živiti se tam honbou na soboly. Takové zprávy nejsou pravdivý. 
Vypovězenec evropský sotva by se takovému lovu přiučil. Náleží k tomu mnoho 
cviku, mnoho zkušenosti a důvtipu.

Sobol je malá šelma, podobná kuně. Je velmi opatrná a vychází jen v noci 
na lup. Nejraději žije sobol v místech skalnatých, kde je  málo lesa a hodně 
míst travnatých s jedlým i jahodami. Taková místa se vyskytují toliko na 
vysokých horách, ještě výše nad zakrsalým lesem. Strana slunečná je  mu 
zvlášť milá. V těch místech rejdí rády i myši, nalézajíce tam dost potravy 
v jahodách i různých semenech ze šišek  jehličnatých stromů.

V krajinách, hodně myšmi osazených, prospívá sobol nejlépe, tloustne, 
roste a dostává nádhernou srst. Ale za nedostatku takové potravy sobol za- 
krsává, hubne a .srst jeho bledne. Pod krkem a na hrdle pak přechází do po
merančová, což kožíšku v obchodním světě ceny nepřidává. Však kde je hojně 
m yší, starosti o denní maso tedy menší, tu i srst nabývá barvy tmavohnědé, 
až ěernavé, zpodní srst je hebounká a plná, tělo dobře krmené, velikosti kuny 
a ohyzdná ohnivě zrzavá barva srsti pod krkem mizí. Sobol z míst na myši 
bohatých má v očích lovce velikou cenu.
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Sobol žil druhdy na všech horách severní Rusi, na Uralu, po celé Sibiři 
až po T ichý oceán. V jeho spokojenosti nikdo ho nevyrušoval. Ale jakm ile lidé  
poznali jeho měkký, lehký, teplý a drahý kožíšek, u boháčů vysoko ceněný, 
bylo veta po klidu této horské šelm y. Pronásledováni začalo nelitostné, třeba 
cena za prodanou kožešinu nevyrovnala se nikdy obětovanému času a na
máhání tělesnému, jakého honba na sobola vyžaduje.

Ceny kožešině přibývá od západu k východu.
Severoruské a uralské, ba i altajské soboliny jsou málo ceněny, za to 

zabajkálské a jakutské s temen hor Sajanských a Stanových cení se nejvýše.
K dyž v šestnáctém  století dobrodruh Jerm ak s kozáckou svojí četou vydal 

se přes Ural v  roviny Irtyše, opustiv země Stroganova v nynější permské 
gubernii, aby vybojoval nové země, zahájil mimoděk jakési obchodní spojeni 
se Sibiří. Přibyv k ústí Tobola do Irtyše, kde stávalo sídlo tatarského knížete  
Kučuma, a pokořiv Sibiř, obdržel jako znak poddanství poplatek v kožešinách  
sobolích. Jermak, jsa  stihán od spravedlnosti, chtěl napraviti vinu svoji tím, 
že Ivanu Hroznému daroval dobytou zemi a co důkaz poslal po zvláštních poslech 
drahocenné sobolí kožešiny. Od těch dob stal se sobol znakem nejprve šlech
tické nádhery, později pak znakem bohatství a přepychu vůbec.

Sám o sobě už drahocenný sobol zdražoval se ještě snahou bohatých 
majitelů panství, kterým šlo o to, by se rozeznávali šatem od ostatních méně 
bohatých. Nespokojovali se už čapkou (Jbojárkou) neb límcem, ale kupovali 
celé kožichy sobě i ženám.

Kožichy pohlcovaly celé jmění, stály tisíce a tisíce rublů. Dokud byl 
mužík ještě nevolníkem, mohl si majitel panství dovolovat takových výdajů.

Po zrušení nevolnictví majitelé panství začali o překot chudnouti, a tím 
i přepych jejich částečně vzal za své.

Duch nové doby jeví se na ceně sobolů. Klesla. Ačkoliv je  dosud velmi 
značná, nestojí už v žádném poměru ke vzácnosti zvířete a obtížnosti lovu.

Tatar, Tunguz, Jakut a Burjat loví sobola stejným způsobem.
Z usedlosti zimní, zvané druhdy kybitkou nebo jurtou, na počátku nej

tužších mrazů, tedy koncem října, ubírá se četa lidí na lov. Pět až dvacet 
lovců vychází na zimní „průmysl“ do hor lesnatých nezalidněných, na 300 až 
500  verst vzdálenosti. Cesta jde na sněžních chůdách neboli lyžích po sněhu  
rovnou přes hory a doly, přes slatiny, bažiny a řeky, pokryté ledem a vysokým  
sněhem. Sníh je sležený tak, že se po něm dosti dobře po lyžích chodí 
a leze. V novém nebo mladším sněhu se lyže  provaluji a chůze je nemožná. 
Nám Evropanům je  na tom líčení výpravy vlastně každé slovo podezřelé. 
Jak možno šlapat po sněhu několik set verst, to jest asi jako z Prahy do 
Vídně nebo do Štýrského Hradce? A k tomu do krajin, kde vůbec nežijí 
lidé! Jiná země, jiné názory! V Sibiři takové vzdálenosti nezdají se býti 
ohromnými. Na přjhodných místech usazeno bývá jen po hloučku domorodců 
daleko od sebe. Žiji po různu v lesní nebo stepni samotě.

Táhne se tedy k místům, kde se soboli zdržují. Pochod trvá týden neb 
čtrnácte dni. Domorodci urazí na lyžích denně 50 až 60 verst. Majetek se nese 
na zádech v  p y tli: Tolkan, tlučený nebo m letý ječmen, někdy kroupy, kousek 
čaje cihlového a snad málo soli. Za pasem je  sekera, ocilka, křesavý kámen 
a malinká tobolka s hubkou. Na pytli jest malý kotel a přes rameno puška. 
U jednoho bývá mimo to síť na ryby. Domorodci jsou velmi vytrvalí i  dovedou 
celý den chodit o hladu. Jde se dosti rychle a jí se jen dvakrát denně, ráno 
po noclehu a večer před noclehem. Že se nenocuje ani v chalupě ani na 
podušce, čtenář se dovtípí.
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Za pronikavého mrazu postupuje četa přece jen bez kožichů, v kožichu 
bylo by přiliš teplo, a je těžký. Domorodci, nebo jak jim Rusové říkají jinorodci, 
chodí tak lehko, že urazí cestu, jakou u nás jen po dobrých cestách lze  
vykonati.

Protože cesta do hornatých lesů, kde sobol žije, je  daleka, nestačila by 
zásoba potravy, kterou průmyslníci na zádech s sebou vzali. Za tou příčinou se 
v létě zanášejí neb přivážejí potraviny až na místo nebo blízko k místu zimního 
stanu. Jede se na malých koních a na koni mimo jezdce s obou stran dva 
plné pytle se zavěšuji. Koník jde pěšinou přes kamení, brody, kmeny a slatiny. 
N aši koně by nevydrželi, co snese m alý sibiřský koník. Na příhodném místě, 
mezi dvěma neb třemi blízko stojícími stromy se srubí palanda, na kterou se 
zásoby pro zimu určené kladou a stříškou z březové kory i rozštípaných klád 
pokrývají. Palandy ochraňují zimní zásoby ječm ene před chtivostí medvěda, 
který, ač je  náruživým milovníkem lepšího sousta, přece po tenčích stromech 
neb dokonce sloupech do výše se vyškrábati nedovede.

Jakmile četa lovců došla na misto, počne strojit b a l a g a n ,  to jest stan, 
ve kterém se několik neděl žije. Balagan je  hnedle hotov. Sestrojení je  velice  
jednoduché. V hustém lese, kam sněhová vichřice neboli b u r a n  jen slabě 
fouká, vyhledá se ne přiliš tlustý strom, kolem něhož se kladou mladé, u kořene 
uťaté jedle. Balagan má podobu kužele.

Na sněhu uvnitř balaganu se rozestelou uťaté větve chvojné a uprostřed 
se rozdělá malý oheň. Husté chvojné stěny balaganu chrání z počátku před 
sněhem málo, ještě méně před větrem, ale jakm ile napadne vice sněhu, jest 
balagan dokonalou střechou a je  v  něm po tatarském náhledu příjemno. Pří
jemnost záleží v tom, že vítr za sněhové bouře děrou na způsob dveří ponechanou 
a uťatými stromečky zastavenou jen málo fučí. V balaganu je  od kouře dusno 
až oči pálí, a panuje tam tma úplná i ve dne, nehoři-li oheň. Kolem ohniště 
sedí se na podestlaných větvích. Za noci spi se v  šatech a v obuvi. Rozhovorem  
sc krátí čas. Padá-li sníh, kouří se tabák, jehož kouř nejen omamuje, ale vedle  
čoudu z ohniště jen ještě  více oči moří. Ale Tatarům to neškodí. K otlíky neb 
větší kotel nad ohništěm, v němž se vaří voda s ječmenem, se bedlivě opatrují, 
by nepřekypěly. Oběd záleží z kaše, kterážto se bez další přípravy, někdy 
i bez soli, lžícemi na rychlo vyřezaným i pojídá.

Teplo sálající z ohniště rozpouští pomalu sníh, a podestýlka z jedlových  
větví se znenáhla snižuje až po úplném roztáni klesne na lesní půdu. Balagan, 
jehož dno roztálo, stal se tak o něco vyšším . Jen kolem kraje zůstala vrstva 
sněhu, přirozená to poduška spáčů. Je-li dlouhá chvíle příliš trapnou i pro 
Tatara, jenž toho slova ani nezná, tedy zpěv a hra na balalajku zkracují 
dlouhé noci a dni. Balalajka je  nástroj podobný asi mandolíně vlašské s třemi 
neb čtyřmi strunami, v lese samém řezaná.

Život na výpravě lovecké je  svobodný a bezstarostný. Jinorodec je  při 
tom šťastný v plném smyslu toho slova. Evropský pobuda zajisté nem á tak 
pokojné a bezstarostné mysli a zabezpečené budoucnosti, jako tato část lidstva, 
vzdělanosti dosud netknutá.

Nepadá-li sníh, není v  balaganu nikoho. Všichni se rozešli, vlastně roz
lezli se na lyžích po lese a po kam enitých hřbetech, pátrajíce ve sněhu po 
stopách malé zvěře. Našel-li stopu sobola, ví Tatar jistě, kdy zvíře přeběhlo 
a může-li ho dostihnouti. Jakmile nalezena nora, kde sobol zmizel, je  pelech  
odkryt. K této slídivé práci patří však vrozené umění, neboť sobolí sled zmizí 
někdy v keři, neb u pně stromu, na nějž sobol, pronásleduje jiué zvíře, vylezl.
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Někdy stopuje se zvíře po zakončení sledu několik dni. Začne-li mezi tím 
padat sníh, jest všecka práce a namáhání ztraceno. Třeba čekati a začíti znova.

Posléze se jednomu podařilo vyslíditi pelech. Nastává nejchoulostivější 
otázka: jakým  způsobem se zmocniti zvířete? Nejprve se vystrojí m alý bala- 
gančík pro jednoho neb dva hlídače —  nebo k hlavnímu balaganu bývá někdy 
den neb dva dni cesty —  a pak se kolem díry, ve křoví nebo pod kládou 
neb u velkého kamene, kde se stopa ztratila, rozloží síť na proutkách tak, aby 
prostředek byl výše a strany koliky ve sněhu připevněny. Sobol, vyběhnuv  
z díry, přijde pod síť, z niž nemůže dále, leč zpátky. Pak jej vykuřují z pe
lechu. Do díry kladou doutnající a kouřící dřeva. Někdy sobol vyběhne, někdy  
však má druhý, neznám ý východ. Jsou-li kamenité svahy hor plny chodeb a slují, 
ukrývá se sobol v některém pokoutním místečku, kam dým nikdy nevnikne. 
Jest zachráněn.

Nepodařilo-li se ho dýmem vypuditi při bezvětří, a nastala-li zatím vichřice 
sněhová, nezbývá než natáhnouti ztuha síť a zavěsiti na citlivém  místě zvoneček. 
Zlíbi-li se pak zvířátku vyběbnouti, ozve se zvoneček a hlídače upozorní.

Octl-li se sobol pod sítí, nataženou nad otvorem, zmocní se ho průmyslník 
rychlosti nám nepochopitelnou, a zadáví jej na místě rukou. Ostrým nástrojem  
neb dokoncem střelnou ranou nesm í býti zabit, aby se neposkvrnila kožešina.

U bitý sobol se stahuje a maso se hází do kotle jako na přilepšenou. Vaří 
se sobolí polévka. Rusům se maso sobolí jakož i veverek, jež za té příležitosti 
se též střílejí, dokonale oškliví. Vida jak Tatar v naději na dobrý oběd hází 
stažené soboly i veverky —  rozumí se nečištěné —  do jednoho kotle, odvrací 
se Rus s hnusem. Ale bez této m asité potravy bylo by hladovým průmyslníkům  
těžko ve vzdálených krajinách loviti.

Na štěstí mnohý sobol, maje druhý východ ze své domácnosti, nedá se 
vykouřiti. Jinak by už dávno nebylo drahocenných dodavatelů kožešin. Byli 
by do jednoho vyhubeni. Taková jest tedy na ně honba. Vytrvalost, důvtip a 
přirozené nadání jsou jediné zbraně, kterými se  sobol loví.

Po několikanedělním  pobytu, když krajina vůkol ohledána a obchozena 
byla, vrací se hlouček průmyslníků z výpravy domů se svou kořistí. Po výpravě  
se kořisť děli mezi účastníky. Děje se tak na počátku ledna, kdy hon skončil.

Četa přináší někdy dva, jindy dvacet i více sobolů. Po rozdělení přichází 
na člověka účastníka jedna šestina až dvě kožešiny soboli. Vice chytne se jich  
málo kdy.

V západní Sibiři, kde se kožešina tak necení a má průměrnou cenu asi 
5 rublů za kus, dostane se jednomu účastníku výpravy 1 až 10 rublů; tedy  
za den ztrávený na výpravě asi 2 až 20 kopějek. Jak by mohl vypovězený  
na Sibiř Rus za tuto cenu žiti, kdyby byl vůbec schopen toho zam ěstnání?

Pro jinorodce to je  ovšem jiné: u něho je  času nazbyt. Význam nemá 
to slovo u Sibiřana žádný. Kdyby žil doma, jedl by tak dobře nebo špatně, 
jako na výpravě. Na výpravě má však m ysl povznešenou jako pravý mi
lovník honby.

N astává ještě otázka, jak možno, že na výpravě nikdo nezabloudí? Pro 
domorodce je  tato otázka bezvýznam ná. Kdyby znal naše města, také by se 
divil, že v  nich lidé nezabloudí. Je-li buran sněžný, že na vzdálenost pěti až 
desíti kroků nerozeznáš předmětu, pak ovšem je možno zablouditi; ale výprava 
v takové době leží za stěnou svých stromků, vyčkávajíc ve hladu a chladu, 
až se počasí změní.



Před dravými zvířaty je výprava jista. Jediné nebezpečí, jež mohlo by 
ohrožovati výpravu, byl by hlad a snad okolnost, že by se natolik oteplilo, 
aby sníh roztál a člověka na lyžích nenesl. To by bylo jistou záhubou celé 
výpravy.
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K A 11 aj i.

„Jen co budeš za Uralem, potom již bude h e j!“
Tak jsem  rozumoval, nežli jsem  se dostal z Nižního Novgorodu po Volze 

do Kazaně a z Kazaně dále po Kamě do Permi.
A když jsem  přijel „hornozávodskou“ drahou do zauralského Jekatěrin- 

burka a odtamtud na práh carstvi sibiřského, m yslil jsem  si opět: „Jen co budeš 
v Tomsku, potom zasedneš do sedmimílové trojky, mžikem budeš na pomezi 
mongolském a dívati se budeš v osněžená temena tajeplného Altaje a naslou
chali budeš hukotu divokých bystřic, prorývajicích útroby „Zlatého pohoří“ !

A jel jsem  zatím do Tomska po Tuře, Tobolu, Irtyši a po veletoku Obském.
Tak uplynulo dalších devět dní a devět nocí, a já  pořád jsem  si opakoval 

slova ruského Naděždina: „Široká ruská zem ě! Nepřelétneš jí samoletem, ne
přehlédneš ji za tři a třicet let, nevystihneš jí třemi sty a třicíti očim a“ atd.

V Tomsku spoléhal jsem  na divy rychlonohé trojky a na jam ščíky, kteří 
za několik bídných kopejek umějí proháněti své spřežení takovým letem po 
zemi, jako Hélios starých Řeků po nebi.

Kamž bychom se jinak po rozlehlé Sibiři dostali, kdyby se mělo sibiřskou 
poušti jezditi jako u nás? Uvažte jen, že jediná gubernie tomská má o celou 
třetinu větší rozlehlost nežli říše Rakousko-Uherská! Pochopujete zajisté, proč 
jsem  si opět v Tomsku ze srdce žádal: „Kéž bys měl ten očistec několika
denní trampotné cesty k Altaji s krku!“

Vydal jsem  se tedy k Altaji.
Zvesela jsem  ráno vstal a zvesela vyrazil jsem  trojkou z Tomska.
Za několik minut stáli jsm e u řeky Tomi, po niž město jméno dostalo.
Krásné jitro věštilo krásnou pohodu, a východ slunce rozněcoval m ysl 

k nadšení pro malebnou přírodu, lemující tam obě tomská pobřeží.
Jako všechny řeky sibiřské, tak i Tom vysoko pozvednutý má břeh pravý 

nad hladinu a jenom nepatrně snižuje se pod břeh levý, přecházející v  širé 
luhy a travnaté lučiny.

Na most přes řeku Tom ještě se tomští obyvatelé nezmohli, a ani ve
snách jim nenapadlo o něco podobného se pokoušeti. I převážejí se povozy
a pozemšťané na prámech tak, jako bývalo před dávnými časy.

Pozdním létem bylo již v řece Tomi málo vody, a převoz byl ovšem
snadný; nebezpečnější bývá z jara.

Převozníci ujali se dvou vesel, a mírný tok řeky unášel prám k protěj
šímu břehu.

Bylo patrno, že světlo vzdělanosti osvítilo již také rozum tomských Cha- 
rouů; neboť převážejí duše tak, jak sluší na vzdělané lidi.

Jinak bývá na přívoze jinde v sibiřských krajích, kam kulturní proud 
ze západu ještě se nepřivalil. Tam prám uvazuje se za lano k ohonům běhounů 
a  vleče se daleko proti proudu. N ějaký Tatar pobízí tahouny bičíkem  k účin-
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I smiloval jsem  se nad přištím ochráncem lidských duší a pozval jsem  
ho do své kibitky, užívaje práva plynoucího z projezdní listiny.

Ale litoval jsem  brzy svého velikom yslného skutku, neboť rance a kuíříky  
mého váženého hosta zabraly v  povoze tolik místa, že jsem  si připadal jako 
dobromyslný krtek v oné bajce s ježkem .

Na štěstí netrvala ta společná jízda dlouho. Na nejbližší stanici nezbývalo 
nastávajícímu popu nic jiného, nežli choditi od sedláka k sedlákovi a smlou- 
vati s nim, zač by ho dále dopravil „poštou volnou“, to jest z dobré vůle a 
za sumu obapolně umluvenou.

Za zim y ovšem vyhrnuje se na cestujícího celá ves, každý mu chce za 
babku posloužiti a odevzdati ho v  nejbližší osadě svému známému, příteli, 
soudruhu, aby ho vezl dále. Odtud říká se v Sibiři „jechať na družkách“.

Ale za polních prací bývá tam o selský povoz nouze, a sedláci žádají 
vice, nežli obnáší „progón“ vym ěřený správou poštovní.

Zastávka na druhé stanici, řečené Yarjuchina a vzdálené od Kaltajské  
20 verst, trvala jen několik minut. N ový povoz a čerstvé koně byli hned poho
tově, a již opět šlo to s vichrem o závod na stanici, jejíž  jméno Proskokova. 
Konici byli sice „malincí, ale dálincí“. Urazilif za půltřetí hodiny 28 V2 versty, 
t. j. asi 30 kilometrů.

Ráz krajiny mírně zvlněné se neměnil. Široširý travnatý koberec s naše- 
divělým i pelyňky a Černobýly zdobil se m ísty přirozenými skupinami olšového 
křoví nebo skupinami běličkých bříz, které nás neopustí ani na další pouti 
k Altaji.

Denní dravci, jako poštolky, káňata, ano i orlové kroužili nad stepním  
krajem a jako střela vrhali se na pitvorné sysly, nebo usazovali se chvílemi 
na dráty telegrafické linie ve dlouhých řadách.

Kolem koňských stád, všudy se tam pasoucích, poletovaly houfy havranů 
a špačků, tu onde straky, kavky, čejky a družiny jiných opeřencův, uvyklých  
již dávno milé společnosti četných koní a četného bravu a skotu.

Stáda neboli t a b u n y  čítají tam v okolí některých vesnic na tisíce koní, 
ošetřovaných toliko pod širým nebem anebo chráněných toliko v  ohradách, 
jakous takous střechou opatřených.

Také čtvrtá stanice, Ačinskaja, byla ves napolo zbořená a nelákala svým  
vzezřením k delšímu pobytu.

Mezi tím, co starosta poštovní stanice m azal údy neohrabané kibitky, 
zaháněl jsem  hlad a žízeň krajáčem výborné sm etany a kusem chleba černého 
jako sama „černá zem ě“ sibiřská, jejíž plodnost bude vyčerpávána až snad ve  
stoletích příštích. Nepřehledné lány její hostí zatím jenom stepní kočovníky  
z národa kirgizského, ač by na jediném prostranství „černé zem ě“ sibiřské  
mohlo se uživiti polařenim vice lidi, nežli jest obyvatelstva v Rakousku. Ale 
v Sibiři čas nekvapí, a na pokání není nikdy pozdě.

Minul jsem  stanici Dolgovou a znaven samým lomcováním na divoké  
jízdě přibyl jsem  večer do stanice Gutové, uraziv prvého dne toliko asi 130  
verst cesty.

Po nějakém hotelu nebo dokonce snad po nějaké kavárně marně by se  
člověk v  Gutové sháněl. Lidé jsou tam rádi, mohou-li se scházeti ke společnému 
hovoru v dusné krčmě a zapijeti noviny „stolovým vínem “ (kořalkou).

K večeři mohl mi staniční hospodář nabídnouti toliko vejce, jimiž vzal 
jsem  za vděk.

Svůj jídelní lístek rozhojnil jsem  jinými zákusky, nakoupenými do zásoby  
a pro zlé časy již v Tomsku.
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V Gutové načal jsem  svůj salám  přes metr dlouhý, tam vyložil jsem  zé 
svého nevyčerpatelného vaku, jenž mi sloužil za špižírnu, cukr, čaj, citron, 
suchary, uzené ryby a j.

Z toho vidíš, m ilý čtenáři, že jsem  nedostatkem  vezdejšího chleba netrpěl 
ani ve ztracených a polozřicených dědinách předhoří altajského.

Také objednaný samovar „stál“ v několika minutách k mým službám  
a sykotem  svým  oblažoval tesklivou mysl.

O samovar nebývá tam nikde nouze, a dobrá sklenice čaje usmiřuje nás 
na noc s klopotami drkotavé jízdy.

Za „postavení“ samovaru odměňujeme se potom hospodáři několika kopej
kami. Kromě té služby jiného na něm nikdo ani nežádává, ačkoli hospodář neboli 
chozjáin může druhdy upraviti k  snědku také nějaké kuře nebo slepici.

Za lůžko byla mi vykázána v Gutové holá země.
Ale nelekejte se toho spaní na zem i; nebudeť dlouhé. Než vzejde slunce 

nad step, zastřenou hustou mlhou, již dávno budete mě v duchu vyprovázeti 
na stanici sousední.

Kde jaká byla rohožka a cár koberci podobný, všecko snášel jsem  na 
jedau hromadu a hotovil jsem  se ke spaní jako k přezimování.

Spánek spravedlivých přerušil moje rozjímáni o pozem ských věcech. Ve 
snách byl bych ještě déle snil o půvabech Altaje, kdyby tomu byli dovolovali 
všelicí drobní tvorové, kterým, jak  se zdálo, šla moje cestovatelská krev neoby
čejně k duhu. Ti byli mým budíčkem.

Ještě za čiré tmy nového rána dal jsem  zapřáhat a ukládal jsem  své  
otlučené tělo do kibitky, vystlané toliko vlhkou travou. O čtvrté hodině ranní 
byl jsem  již  asi dvacet verst za Gutovou a opět o píď blíže svého cíle. 
V ranním šeru rozeznával jsem  opět zvlněné obrysy travnatého kraje s březo
vým i háji, na jejichž pokraji žlutaly se květy omějů, náprstníků a jestřábniků 
vedle vysokých kýchavic, ostrožek, zimolezů, kavylů, tavolniků a vedle nepře
hledného moře rozkvetlých vrbek.

Když se rozbřesklo a když teplým dnem otvíral se širší rozhled po kraji, 
viděl jsem  před sebou kolébati se jenom stepní trávu. Všecko stromoví, jako  
vrby, břízy, osyky, jeřáby, lindy, topole, pominulo.

U prostřed té široširé stepi stihla mne první nehoda. Prudkou jízdou 
vyletěl z nápravy hřeb a brzy za ním kolo. Kolo jsm e ovšem našli, ale hřeb 
zm izel nám s oči v  husté trávě, a marně jsm e po něm pátrali. Hřeb byl sice  
toliko ze dřeva, leč pořiditi kolík nový bylo na travnaté stepi nesnadno. Dřevnatá 
rostlina nikde se neukazovala. Z robinsonády vytrhla nás toliko vyschlá lodyha 
mohutného bolševníku, na niž visel osud další jízdy. Ale štěstí nám přálo, a 
tak dorazili jsm e beze vší jiné nehody na stanici, jejíž jm éno Borovljanka. Po 
ní následovala stanice Mostovskaja.

V M ostovské osadě měl jsem  vzácnou příležitost viděti neobyčejný zjev 
na nebi, po němž oči mnohých evropských smrtelníků marně vzhůru se obracely.

Den, kdy přibyl jsem  do řečené dědiny (19. srpna), byl dnem úplného 
zatmění slunce.

Hvězdáři těšili se na něj jako židé na M essiáše, ale již napřed obávali 
se, aby se jim radost nepokazila.

Od G. června až do 16. srpna (r. 1887) bylo pěkné počasí po celé Evropě,
a málokde kalívala se pohoda bouřkou a deštěm.

Ale v  noci přede dnem 16. srpna přivalila se bouře z Atlantického oceánu,
a z rána byla jíž celá obloha zahalena temnými mraky a zůstala zachmuřena
také dne 19. srpna.

J . K o ř e n s k ý :  Asie. 3
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Pro jistotu, aby hvězdářům neselhalo, vyslány byly astronomické výpravy 
na několik míst k pozorováni úplného zatmění slunce.

V Němcích, které spadaly do pásma, odkudž úplné zatměni mohlo býti 
pozorováno, neviděli hvězdáři nic.

Výpravám rozestaveným v evropské Rusi nedařilo se za fotografováni 
zatemněného slunce lépe.

Jenom některým pozemšťanům bylo dopřáno nakouknouti za kulisy nebe
ského divadla, když se mraky na okamžik rozevřely.

Já přišel k nebeskému představení bezděčně. Myslím, že takové cti dostalo 
se sotva druhému z mých krajanů.

Když přijížděl jsem  ráno do Mostovské dědiny, bylo asi čtvrt na desátou.
Krátce před tím bylo celé nebe vyjasněno, až na malé mráčky. Kohouti 

na statcích kokrhali, a vlaštovky a holubi míhali se ve vzduchu.
Ale když po deváté počal se obzor zatmívati, jakoby noc byla na blízku, 

tu drůbež o překot utíkala z návsí a nádvoří a úzkostlivě zalézala do kurníku, 
vlaštovky a jiné ptactvo vyhledávalo svých hnízd, rázem všecko umlklo ve 
svém švitoření a hotovilo se ke spaní.

Osadnici mostovšti vycházeli ustrašeně ze stavení a všelijak rozumujíce 
sbíhali se na návsi. Povoz můj byl jimi brzy celý obstoupen, a každý hledal 
u mne potěchy a spásy.

Ale moje astronomická přednáška, pronesená na staničním dvoře, ne
uspokojovala valně m yslí jejich, zvláště když robotníci s poli chvatně vraceli 
se k domovu věštíce konec světa.

Také jam ščik, jenž již seděl na kozlíku, aby mne dále dopravil, vypověděl 
starostovi službu ze samého strachu před věcmi, kteréž měly přijiti na tento svět.

A jakž se nem ěli strachovati, když neděli před tím četla se slova 
z evangelia sv. Matouše, že bude soužení veliké, jakéhož nebylo od počátku 
světa až posavad, aniž bude, že pak hned po soužení těch dnů slunce se 
zatmí, že měsíc nedá světla svého, hvězdy budou padati s nebe, a že moci 
nebeské budou se pohybovati.

Co se dálo po zatmění slunce v Mostovské dědině, nevím. Nepochybně, 
že se popíjelo na šťastné zachránění. Sibiřané měli alespoň nejlepší příčinu 
vymlouvati se ve svém opojení zase na „širokou přírodu“.

Na nové koně čekal jsem  v Mostovské jenom několik minut a za úplného 
zatmění ujížděl jsem  ke stanici nazvané Děvkina.

Za ní následovala M edvědskaja, potom Gaňuškino zimovje a Anisim ovskaja, 
kde jsem nocoval.

Anisim ovskaja jest zároveň stanici telegrafickou. Správce její byl nad 
jiné přívětivý, ale také úlisný a podvodný v každém slově. Že mne napálil 
jako pravý dareba, toho mu nikdy nezapomenu. Škoda, že nevím jméno toho 
ničemy. Poslyšte j e n !

Po dvoudenní jízdě měl jsem  tělo od drkotání a házení tak otlučené, že  
jsem  nemohl již bolestí ani seděti, ani ležeti. I byl svrchovaný čas mirniti 
nemilosrdné nárazy a obložiti údy co nejdůkladněji peřinami.

Správce anisim ovské stanice vyslechl můj žal nad utrýzněným tělem se  
soucitem pravého Samaritána a nabídl mi ke koupi prachovou podušku.

Koupil jsem  ji. Drahá nebyla, to je  pravda.
Ale když opouštěl jsem  stanici za noční tm y před druhou hodinou ranní, 

byla mi kibitka vystlána peřinou jinou, pouhým pápěřím naditou. Na stanici 
řečené Talm enskaja bylo již pozdě bycha lmniti, a kletba, kterou jsem  na 
anisimovského ničemu posýlal, sotva hříšníka zasáhla.
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N ejbližší stanice za Talmenskou vzdálena jest 24 kilometry a jmenuje 
se Ozerki. Cesta vede několik hodin t a j g o u ,  t. j. sibiřským pralesem, m ísty  
napolo vypáleným , místy přerušovaným březinami a lesním i palouky.

V těch m ístech nalézá bezpečný úkryt nejenom divoká zvěř, ale také  
b r o ď a g a  neboli tulák a uprchlý vypovězenec, jemuž Sibiř vykázána byla za 
vězeni.

Sotva že přijde jaro, a kukačka počne se ozývati v  letorostech bujné 
tajgy, vzchází šťastnější život také broďagům.

Tuhé mrazy zimní nedovolovaly jim unikat z dolů, závodů a jiných m íst 
jejich vyhnanství na svobodu, do volné přírody, a vyhledávat spásy v útěku 
a bloudění po světě.

Ale když přiblíží se dnové teplého léta, a když záhřevem slunečním  
probudí se příroda ke květu a jahodníky s malinami vydávají chutné ovoce, 
potom také vyhnanec odsouzený k těžké práci nucené zatouží po volnosti, 
utíká při nejbližší příležitosti s místa svého odsouzeni a s Kainovým znamením  
na hlavě nebo na oděvu skrývá se v houští před rukou spravedlnosti. U tíká  
nejen z krajů pustých a neúrodných, ale také z krajů úrodných a oplývajících  
vším, čeho mu k živobytí třeba.

I tu ostávají pravdivá slova: „Usaď člověka i do samého ráje, ale proti 
jeho vůli, a on jej bude proklinati,“ a jiná: „Dejte člověku pustou skálu se  
svobodou, a on vykouzli tam ráj.“

V sibiřských lesích sdružují se broďagové v tlupy, a jak  sm ečka vlků  
spoléhají se na společnou sílu, objevujíce se náhle před lovcem nebo před 
pocestným a žádajíce tabák, střelivo, peníze nebo všecko, čeho právě potřebuji. 
A čeho by nešťastníci nepotřebovali V

Nahlížíte zajisté dobře, že nebyl jsem  za jízdy sibiřskou tajgou v nej
veselejším  rozmaru, a že chápal jsem  se pravou rukou revolveru a levou rukou 
nabité pušky. Běda tomu, kdo by se byl k vozu náhle přiblížil, byť snad  
i v dobrém úmyslu. B yl bych jednal tak, jako jedná každý pocestný Sibiřan.

Za jízd y  ozereckou tajgou přicházeli nám vstříc tři cestující. Vyzbrojeni 
byli nejinak nežli já. Jeden z nich měl revolver za pasem, druhý v ruce, 
třetímu klátila se bambitka na šňůře zavěšená. Ke střelbě bohudíky nedošlo. 
Nevím, jak  bych byl v  tom umění, jemuž jsem  se na Střeleckém  ostrově v Praze 
před odjezdem na Sibiř tak pilně učil, obstál, a kdo by z nás byl býval vítězem . 
Dost možná, že jsm e v tom okamžiku všickni dostávali husí kůži. Mně alespoň 
šel mráz po těle a nepřešel, dokud jsem  neuslyšel z úst jam ščíkových, že ta 
vyzbrojená trojice jsou tomšti studující.

Tak přijel jsem  ke břehům řeky Obi, kterou mi bylo přeplouti na prámu. 
Prám složen byl vlastně ze dvou lodí a pohyboval se pomocí kola, umístěného  
na konci mezi oběma čluny.

Veletok Ob, druhý co do velikosti poříčí na světě a m ající v  délce 4230  km, 
spěje od Altaje k Barnaulu a kolem Tomska a samojedskou tundrou až do 
Ledového moře, rozlévaje se u Barnaulu do šířky 747 m, u Koly vaně 1707 m  
a u Samarové, kde přijímá Irtyš, do šířky 3200 m.

Plavbě přístupen jest veletok obský již od Bijska, tam kde Bije s Katuni, 
valící se s Altajských hor, obě se spojují. Odtud prý jméno Ob (?).

V těch krajích pozvedá se pravý jeho břeh vysoko a malebně až po řeku 
Tom u T om ska, načež Ob rozrývá si koryto mezi nízkým  a močálovitým  
pobřežím, zelenajícím  se zhusta pralesy limbovými, a proplétá se  svým i rameny 
mezi četným i výspam i a ostrůvky.

3*



Po Obi plují parolodi z Tomska až do Barnaula a z jara až do Bijska, 
ale nepravidelně, a že pak nepřijel jsem  do Tom ska v pravý čas, musil jsem  
vykonati cestu povozem do Barnaula, kam jsem  třetího dne odpoledne šťastně 
dorazil.
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V Barnaulu.

Byl již svrchovaný čas, abych se po třídenní klopotné cestě v nějakém  
hostinci zase jednou řádně umyl a klidným spánkem na měkkém lůžku na 
další cestu k Altaji se posilnil.

Ale hotelů zřízených po našem způsobu Barnaul nemá, jakkoli v  m ěstě 
tom žije přes 17.000 obyvatelů. Cestující je rád, dostane-li se mu trochu pohodlí 
v některých „uomerách“, t. j. v  pronajímaných světnicích toho neb onoho domu. 
A takových „nomer“ není v Barnaule mnoho, ale proto přece postačují potřebám  
přibylého panstva.

Dům, do něhož izvozčik mě zavezl, byla budova jednopatrová. Dřevěný její 
srub byl vyplněn cihlami, tak řečenými vepřovicemi, a oházen blátivou obmítkou,
z níž m ísty vykukovala sláma. N a oko vypadala dosti úhledně, náležejíc mezi
nejlepší „nomera“ celého města. Tak alespoň tvrdil můj izvozčik.

Světnice, kterou jsem  k přebývání najal, měla čtyři holé zdi, a v koutě 
železnou postel se slamníkem. Dvéře byly dokořán otevřené. Po klíči a po 
zámku nikde ani památky. Člověk mohl se domnívati, že je  v  domě, jenž byl 
před chvílí nadobro vydrancován.

Po dlouhém volání objevil se přede mnou služebný duch v podobě neote
saného člověka a přinášel stůl a stolici, a za hodnou chvíli také klíč a visecí 
zámek.

„Ještě umyvadlo a vodu!“ volám za sluhou.
„U m yvadlo?“ táže se udiveně sluha. „Je na konci chodby.“
Šťastně jsem  je našel. Byl to škopík a nad ním měděná konvice s ko

houtkem pro všecky hosty společně. Voda tekla z ní tak skrovně, jako by z ní 
tekl nejdražší mok.

T ak vypadá pohodlí v „nomerách“ barnaulských. Zvláštní jídelny nebo 
salonu též tam nemají. Objednaná jíd la  a nápoje donášejí se každému hosti 
do jeho pokoje. Barnaulští sousedé by do hospody beztoho nechodili, a marně 
by se k vůli nim zřizoval nákladný hotel.

V barnaulských „nomerách“ zatoužil jsem  opět jednou po sklenici piva. 
L ákavá cedule s nápisem „pivo bavorské“ dělala mi již pouhým pohledem  
sliny na jazyku. I poručil jsem  si hned dvě „butylky“ na ochutnání a dychtivě 
vítal jsem  poslíčka, jenž pro ně schválně došel až do samého pivovaru.

A le netresci Pane Bože toho pana starého, jenž takové pivo vaří v Bar
naule! Syrup nemohl býti hustší, a ocet nemohl býti kyselejší, nežli bylo 
barnaulské „bavorské“.

Barnaul vábil mne k sobě svým hornictvím. Jeť střediskem hornictví 
altajského a ne nadarmo nazývá se ruským Freiberkem, jakkoli racionální 
dňlnictví a tavířství pokulhávají v  Altaji o sto let za naší Příbramí.

Do hor Altajských je  sice z Barnaula ještě  hezký kus cesty, ale centrální 
správa veškerých úřadů carského statku altajského, jakož i tavírna tam zalo
žená učinila Barnaul přední osadou celého AI taje.



Město samo leží při nejkrajnějšicli výběžcích Altajského horstva, skláně
jícího se tam tak povlovně, že přechází hned na to ve stepnatou rovinu.

O založeni a povzneseni Barnaula na přední místo altajského kraje získal 
si největších zásluh státní rada Akimíiě Nikita Demidov, syn proslulého Nikity 
Demidova, tvůrce důlnictvi uralského. Choutky na zakládáni zlatých dolů byly 
tehdy právě v módě. Kde jaká pověst kolovala o starých kutištích na zlato, 
tam počalo se dolovati na novo. A o Altaji kolovaly takové tradice již od 
těch dob, co se oň zavadilo.

Jméno Altaj odvozuje se od mongolského a l t á ,  t. j. zlato, ukazujíc 
k témuž původu jako staročínské pojmenováni K in - š a n ,  t. j. zlaté pohoří.

Kovkopové, vyslaní Demidovem do Altaje, aby pátrali po rudách, přinesli 
skutečně v létech 1723 rozličné ukázky rud měděných, a to ze starodávných  
dolů, nazývaných podnes čudskými.

Předložené ukázky osvědčily se býti na měď velmi bohatými, a Demidov 
vymohl si na báňském úřadě petrohradském povoleni zakládati v  Altaji doly 
a tavírny.

Krátce na to byly tam rudníky na několika místech založeny, zvláště pak 
v Kolyvaůsku, Změjnogorsku, Voskresensku a Pichtovsku. V úřadnich spisech  
ruských nazývány jsou společným jménem báně K olyvaňskovoskresenské.

Boku 1728 vznikly také hutě kolyvaňské, a když ty nedostačovaly, a 
když nemohlo se pomýšleti na zakládání nových pro valný úbytek lesů, tu 
založeny byly tavírny při řece Barnaulce, vylévající se do Obi.

Takový byl počátek osady a nyni krajského m ěsta Barnaula.
Koncovka a -u l ukazuje ke kirgizskému pojmenování.
Altajské báně nebyly dlouho v držení Demidova. Když roku 1736 přišlo 

se v dolech změjnogorských na rudy bohaté zlatém a stříbrem, byl Demidov 
nucen oznámiti nález báňskému úřadu v Petrohradě, ježto dobývání zlata a 
stříbra soukromým podnikatelům se nedovolovalo.

Komise, vyslaná do Altaje za účelem převzetí dolů do správy korunní, 
přesvědčila se o bohatství, jaké jevilo se v dobytých rudách, a přejala báně 
roku 1746. Od té doby vynakládalo se mnoho péče na zvelebení dolů altajských. 
Vojenská stráž neboli kordón, zřízený k šetřeni a obraně dolů proti vpádu 
kočujících Kalmyků a Teleutů, prostíral se od Usfkam enogorska při Irtyši až 
ke Kuznecku při řece Tomi.

Brzy na to stal se Altaj cílem hornického probadávání mnohými akade
miky, jejichž prací vydány byly první zem ězpytné mapy s podrobnějšími údaji 
o tamějším důlnictvi.

Takových výzkumů účastnila se mezi jiným i výpravami též expedice  
vedená Alexandrem Humboldtem za společného působení učence Ehrenberga 
a Rose v létech 1820 a to k vybídnutí hraběte Kankrina, tehdejšího ministra 
financi, a k rozkazu cara ruského, jenž jest zajisté největším statkářem na 
celém světě.

Jeť korunní statek altajský větší nežli Prusko nebo Velká Britannie nebo 
všecky rakouské země předlitavské. »

Ale lidí žije tam málo, snad jenom asi 200.000, a to v osmi městech
a asi 1500 městysech, dědinách a aulech kočovnických. Z města do města
potřebuje tam člověk mnohdy několik dní cesty.

Podle statistických zpráv dobylo se prodlením sta let (1 745— 1845) v celém  
Altaji přes 76.000 pudů stříbra a přes 2100 pudů zlata v úhrnné ceně asi
99 millionů rublů. (Jeden p u d  rovná se asi 16V3 kg.)
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Což je  to proti dolům kalifornským, kde vydobylo se již  za 24 let (1848  
až 1872) asi za 900 millionů dollarů zlata a roku 1853 za 65 millionů dollarův! 
(Jeden d o l a r  platí asi 2 y 2 zlatého.)

V létech osm desátých dobylo se v  Altaji asi 5 4 0 %  zlata, o dva roky 
později již  jenom 180 kg.

Dolování v báních altajských vynášelo tehdy průměrně za rok asi 1 million 
rublů, ale po zrušeni nevolnictví roku 1861 bylo osvobozeno rázem asi 30 .000  
altajských sedláků, a výnos altajských bání scvrkl se na třetinu.

Nyní jde o dolování na carských statcích jeden hlas, že by lépe prospí
valo, kdyby přenechala se podnikatelům soukromým. Je prý z něho beztoho 
spíše škoda nežli zisk. Špatné hospodářství úřadníků na korunnieh statcích 
bylo příčinou, že se závody hornické skutečně dostávají do rukou soukromníků. 
Soukromé doly a závody prospívají v celé Sibiři nejlépe.

Hutě barnaulské jsou v samém městě. Ěeditel jejich, pan Leonard Martini, 
byl mi při prohlídce závodu přívětivým průvodčím a vykladatelem . Společnost 
jeho těšila  mé v daleké té končině středoasijské tím spíše, protože pan Martini 
navštívil na svých studijních cestách také Příbram a mezi jiným  též české  
divadlo v Praze. Z řeči tehdy na jevišti mluvené utkvělo prý mu v paměti 
nejlépe časté „ano, ano“. Ostatní vykouřilo se mu již dávno z hlavy tak jako  
několik vět německých.

Hutnictví barnaulskému jest zápasiti s velikými překážkami. Rozumnému 
zařizování vadí tam především jiným  veliká odloučenost od vzdělaného světa.

Odlehlost hutí barnaulských ani nedovoluje, by tam bylo užíváno stálých  
parostrojů. Ředitel pravil ke mně, že je rád, dostane-li se k nim hotová loko- 
mobila, na niž lze správky snáze vykonati, nežli na jiném parním stroji. Pro 
montováni strojů není tam po dnes dovedných mechanikův, a povolávati stroj- 
níky až z Evropy neb od hranic evropských, vzdálených od Barnaula několik  
tisíc kilometrů, zdražuje parní stroje velice.

I jiné řemeslné práce těžce obstarávají se v Barnaulu. Dr. Finsch, jenž  
tam prodléval roku 1876. s Brehmem, vraceje se z cesty po Altaji, jen s těží 
našel člověka, který uměl zapájeti plechové nádoby k uschování přírodnin.

V hutích barnaulských jest zaměstnáno asi 200 pracovníků.
Vypovězenců v altajských horách a hutích není.
S dovážením rud z dalekých dolů (rudníků) zabývá se asi 1000 potahů. 

Potahy s naloženou rudou nastupují zdlouhavou pouť v ohromných karavanách, 
čítajících mnohdy dvě stě i více povozů za sebou. Káry za sebou jedoucí tvoří 
spojité řetězy. K aždý takový řetěz povozů řídí jeden vozka a přivazuje tahouny 
k předcházející káře.

Doprava rudy z dolů až do Barnaula trvá mnohdy celý měsíc, a karavana 
nocuje kdekoli pod širým nebem.

Píci pro koně nachází karavana všudy v hojnosti na travnaté stepi, kterou 
se ubírá, vozkové pak táboří večerem a za noci na blízku při rozdělaném ohni 
a vedou život jako cikáni, vozíce $ sebou šatnici i špižírnu na krytých vozech.

Ten způsob dopravy může prováděti se jenom v takové zemi, kde jest 
nadbytek koní, a kde příroda poskytuje píci darmo.

Pohled na takové noční ležení jest příšerný a děsíval mě jako přízrak 
ve snách, když na další pouti horami altajským i musil jsem  jeti i v noci, chtěje 
zp,stihnouti v čas paroloď, jež toho léta naposled plula po proudu Irtyše do 
Tumeně.



Stříbro a zlato v barnaulských hutích dobyté ukládá se do kožených vaků  
a posýlá se za vojenského průvodu neboli eskorty k Irtyši a po něm parolodí 
do Ťumeně a dále do Petrohradu.

V ulicích města Barnaula je smutno. U lice jsou široké, rovné, nedlážděné. 
Kamenných stavení je  tak málo, že by je člověk mohl spočítati na prstech. 
Ostatní jsou ze dřeva a blátivých cihel. Ale volnosti má v nich domácí pán dost.

Altajští havíři jdou z práce.

Jako jinde v Sibiři, tak i v Baruaule bydli každý nejraději ve svém a
nestojí o nájemníky. T, ,

Odtud ta rozlehlost města, jaká cizince překvapuje, díva-li se na Barnaul 
s návrší, na jehož úpatí město se rozkládá. Množství staveni vzbuzuje v diváku  
domněnku, že má město alespoň 50.000 obyvatelů. A přece má Barnaul toliko
asi 17.000 duši. . . , „ .

Nejživějšim  střediskem města Barnaula jest „gostinyj dvor s krámy 
všeho druhu.' Tam opatřuje se každý vším, čeho mu třeba pro domácnost.
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Kupeckých krámů v ulicích je yelice poskrovnu. Ale i tam zaniká západem  
slunce veškerý život, a brzy na to je v celém m ěstě jako po vymřeni.

V Barnaule vypěstili si také veřejný sad, ale ozdobná květena teplých  
pásů se tam nevídává. Barnaulští ctitelé sadů jsou spokojeni, vydaři-li se jim  
alespoň lípa, jilm, jeřáb, osyka, bříza a pod nimi trochu barevného kvítí.

Jak vypadá jabloň, děti barnaulské ani nevědí. Ovocné stromy v Barnaule 
nerostou. Jabloně, které jali se tam vysazovati, pomrzly, jakkoli Barnaul leží 
o tři stupně jižněji než Praha.

Meteorologická pozorování v Barnaule konaná ukazují, že je  tam průměrná 
teplota roční —  0 3 °  C., kdežto v Praze téměř 10° C. Severní větry chladných 
tunder a celé nížiny sibiřské mají do Barnaula cestu do kořán otevřenou a 
snižuji teplotu v altajském  kraji až na 50 stupňů C. pod nullu.

Nejm enší průměrná teplota v měsíci lednu obnáší v Barnaule —  19-8° C., 
a největší průměrná teplota v červenci -j- 19'1°C .

Rozdíly střední teploty za léta a za zimy jsou tedy neobyčejně nápadný. 
Přechod ze zimy do léta jest náhlý, podzimek a jaro krátký.

Chlady, které v Altaji ve druhé polovici srpna panovaly, přinutily mě, 
že jsem  se musil opatřiti na další cestu teplým kožichem. Koupil jsem jej na 
barnaulském trhu asi za deset rublů. Byl již svrchovaný čas rozmnožiti cestovní 
výbavu o tento kus, nezbytný na všech cestách po středoasijských stepech a 
v horách altajských za léta i za zimy.

Barnaul má před jiným i m ěsty altajským i také tu zvláštnost do sebe, že 
se může pochlubiti veřejnými sbírkami přírodovědeckými. Museum to umístěno 
jest v několika síních kamenné budovy, v  niž také hornická škola má své učebny.

Ale vzezřením svým  prozrazuje barnaulské museum hned na první pohled, 
že jest ústavem zapomenutým a sešlým  pro nedostatek peněz a pro nedostatek  
nadšených pracovníků.

Ještě nejbohatší jest sbírka mineralogická, které moli, kožojedi a jiní 
zhoubci sbírek musejních nemohli ubližiti.

Za to však vycpaní ssavci straší tam svou zpotvořenou tváří. Po mnohých 
nezbývá již nic nežli holá kůže. To platí zvláště o dvou vycpaných tygřích, 
v barnaulském museu podnes pro zvláštnost ukazovaných. ítečené kůže pochá
zejí s tygrů, kteří byli před lety v samém kraji altajském  zastřeleni.

Královský tygr ukazuje se sice v  Altaji co nejvzácněji, ale návštěvy jeho  
byly přece jakožto neobyčejná událost v  tamějšich krajinách již několikráte 
zaznamenány.

Roku 1814 byl tam přepaden tygrem kozácký úředník Zemljanuchin. Ale 
statečný kozák, uchopen byv šelmou za ruku, nepozbyl rozvahy, nýbrž sáhl po 
zbrani a roztříštil dravci lebku.

Tu onde lze vidati v  chatách kozáckého kordonu obrázek, připomínající
onen krvavý zápas.

Druhý tygr byl tam ubit roku 1817 a poslán do musea carské akadem ie 
nauk v Petrohradě.

Třetí zabit byl v okolí Bijska roku 1839 a čtvrtý při Irtyši v létech  
čtyřicátých.

Pátý tygr byl uloven roku 1877 v akmolinském újezdě (západně od Irtyše). 
Omský professor Slovcov, nyní ředitel reálného učiliště v Tumeni, odevzdal kůži 
jeho museu petrohradskému.

Yedle altajských tygrů zajímali mě ve sbírce a r c h a ř i .  V museích  
evropských bývá archar převzácným zjevem. Ba jméno archar zřídka slýchá
se u nás. Povím  tedy v krátkosti, co jest archar.
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Archar jest divoká ovce. Z rodu divokých ovec má Evropa (Sardinie a  
Korsika) toliko po jednom druhu tak jako Afrika (Atlas) a Amerika severo
západní, kdežto Asie vykazuje několik druhů divokých ovec.

V názvosloví přírodovědeckém nazývá se archar O v i s  a r g a l i .  Domácím  
tím jménem mongolským nazval jej velezasloužilý přírodozpytec Petr Šimon 
Pallas, který jakožto člen akadem ie petrohradské procestoval kraje při Uralu, 
Kaspickém moři a při jezeře Bajkalském , kromě toho pak i Altaj, Kavkaz a 
jiné končiny ruské říše, a to již ve druhé polovici předešlého století. Linné 
nazývá archara O v i s  a m m o n  podle boha Ammona neboli Hammona, kterého 
uctívali již v Thebách horního E gypta v podobě člověka s točivým i rohy 
beranimi.

Kibitka, sibiřský povoz.

Ve spisech cestovatelů po Asii vyskytuje se vedle jm éna archar též a r k a r ,  
a r k a l i ,  a r g a l l i ,  u Kamčadalů j a m  an , u Číňanů l i n g - j a n k ,  u Rusů d i
v o k ý  nebo k a m e n n ý  beran. Přírodozpytec Severcov rozeznává v  asijských  
pohořích 18 druhů divokých koz.

Archar jest zajisté největší mezi všem i divokými ovcemi. Vždyť některé 
zastřelené kusy vážily  vyvrženy až téměř l 1/., metrického centu.

Točité rohy archaří jsou ohromný, vzdalujíce se znenáhla od kořene tak, 
že vzdálenost jejich špiček měří asi metr. Celým svým rázem podobají se  
obrovským rohům kozím.

Archaři žijí ve výšinách altajských v tlupách, které vodivá silný beran. 
Altajšti lovci střílejí archary pro maso.
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Po této krátké kapitole přírodovědecké vyvedu čtenáře z barnaulského 
m usea na prostranné náměstí s památníkem, postaveným  na věčnou paměť 
Dem idovu, a navždy dávám s Bohem Barnaulu. Najatá trojka odvážela mě již  
druhého dne na to Barabinskou stepí dále k velehoří Altajskému.

Ha Barabinské stepi.

Když jsem  cestoval ze sibiřského m ěsta Tomska ke hranicím mongolským, 
kde rozkládá se vysoké pohoří Altajské, je l jsem  širou rovinou, která rozkládá 
se mezi řekou Obí a mezi Irtyšem. Na té rovině roste mnoho vysoké trávy, 
m ísty i křoví, a mnoho je  tam močálů, bařin, jezírek a solných jezer. Tako
vým  travnatým rovinám říká se na Busi s t e p .

Podobné jsou roviny na severu evropském a asijském , jenom že jest tam  
bylinstvo mnohem skrovnější a půda močálovitější. Takové končiny sluji t u n d r y .

Step mezi Obí a Irtyšem jmenuje se B a r a b á  neboli step B a r a b i n s k á .  
Jest velm i dlouhá a široká. Myslím, že byste ji od západu na východ dříve 
pěšky nepřešli, nežli asi za osm dní, protože je  asi 800 kilometrů dlouhá 
a tolikéž asi široká.

Ruští hospodáři, kteří se usadili na stepi Barabinské, chválí si půdu ve
lice, neboť dává jim znamenitou pšenici. Půda Barabinské stepi jest m ísty  
černá jako uhel. Rusové nazývají takovou půdu č e r n o u  z e m i .  My Čechové 
bychom řekli takovým krajinám č e r n a v ý .  Půda Barabinské stepi je  tak úrodná, 
že ji hospodář ani nemrví. Teprve po několika letech nechává ji ležeti ladem  
neboli úhorem, aby se mohla zotaviti k novému životu. V Sibiři ještě  nevědí, 
co to je mrviti pole.

Barabinskou stepi vede málo cest. Silnice vedoucí od západu na východ, 
z Omska do Tomska, jest z nejlepších. Jiná silnice vede z Tom ska na jih  
k čínském u pomezí. Po té cestoval jsem  já. Při ní založeny jsou dědiny, ale 
ty leží daleko od sebe. V osadách těch žijí buď Rusové, buď Kirgizové nebo 
Tataři. Hospodáři Barabinské stepi bledí si orby a'chovu dobytka.

Kirgizové dávají přednost dobytkářství, kteréž jest pro ně nejdůležitější 
živností. Proto si také tolik váží dobytka. Setká-li se Kirgiz s Kirgizem, neptá 
se nejprvé, jak  se jemu daří, nýbrž táže se napřed: „Jsou-li pak dobytčata 
a tvoji lidé zdrávi?“ Z toho vidéti, že Kirgizovi záleží více na jeho stádech  
nežli na jeho přátelích a známých.

Kirgizové Barabinské stepi chovají paterý dob ytek: brav, kozy, skot, koně 
a  velbloudy. Ovec a koz mívá kirgizký hospodář nejvíce, zvláště v krajinách 
hornatějších. Nejméně hledí si velbloudů. Tím však vice pěstuje koně.

Kolem kirgizských osad vídal jsem  v Barabě nejvíce ovce hnědé, řidčeji 
bílé a černé s tučným zadkem. Dospělé ovce mívají tučný ten zadek tak mo
hutný, že vážívá až 15 kilogramů. Ovce takto vypasená je  potom hotový  
mrzák, vlekouc svůj lojovitý přivažek po zemi. Chůze takové ovce je  člověku 
k smíchu, ale ještě sm ěšnější jest chůze té ovce, nad kterou sám Kirgiz se  
smiloval, aby ji chůzi trochu usnadnil.

A víte, co dělává v tom případě kirgizský hospodář?
Kirgiz opatřuje tučný zadek vypasené ovce podporou o dvou kolečkách,' 

po nichž ubohá ovce může své břemeno snáze vléci.

#



Bohatí Kirgizové svěřují svá stáda několika pasákům, kteří jsou u nich 
ve službě. Chudí Kirgizové jedné osady mívají pasáka společného, který jim 
jejich dobytek pase tak, jako v  našich českých dědinách slouha.

Pastýři kirgizští bývají obyčejně chlapci, kteří ztratili rodiče. Jsou to nej- 
častěji sirotkové. V kirgizských pohádkách vypravují se o nich pěkné příběhy. 
Jindy to bývají starší lidé.

Kirgizský ovčák nechodívá za svým  stádem pěšky, ale osedlává si dvou 
až čtyřletého vola a doprovází brav sobě svěřený jako jezdec na koni, neza
pomínaje nikdy na dlouhou hůl, bez níž nevydává se na pastvu. Podle roha
tého oře lze poznati, zda-li stádo jest majetkem Kirgizovým nebo Tatarovým. 
Tatar nikdy prý by se tak nesnížil, aby jezdil na volu.

Nežli budete čisti dále, všim něte si dobře takového jezdce na přiloženém  
obrázku! N aš jezdec promlouvá právě s nějakou Kirgizkou, jež drží pod paždim  
jehňátko. Nejspíše, že je přinesla ze svého stanu, kde bylo v  zimě na vycho
váni, aby bylo chráněno před tuhými mrazy, protože K irgizové nestaví ani 
ovčinců, ani žádných jiných stájů a chlévů pro svůj dobytek. Nanejvýš vystaví 
mu nějakou krytou ohradu.

Kirgiz vyhání stáda na pastvu časně z rána a vracívá se s nimi k po
lednímu do osady. Odpoledne žene je  opět na pastvu. V poledne a večer ovce 
se dojívají. Kirgizka podojuje ovci jiným  způsobem, nežli vídáte u krav. Kir- 
gizka uchopuje se ovčího vem ene ze zadu, protahujíc je  zadníma nohama doj
nice. Při tom stává se ovšem nezřídka, že také několik bobků napadá do dižky  
a do mléka. Ale to nevadí ani nejčistšímu Kirgizovi, protože podle kirgizského 
přísloví „výkal ovčí není n ečistý11, což zní po kirgizsku ta k to : „Koidung bogu 
aram em ez.“

Z nadojeného mléka připravuji Kirgizové tvaroh a z něho sýr, který je  
tvrdý jako kámen. Kousky takového sýra mají velikost vlašského ořechu. 
Chcete-li jej ochutnati, zajděte si jednou ke mně do školy. Mám ho ještě  ně
kolik kousků v zásobě. Takový sýr je  důležitou potravou zvláště za zimy. Při 
všem hladu a při dobrém apetytu svém přece jsem  se jenom otřásl, když jsem  
ho poprvé požil. Snesitelnější je st ten sýr, rozstrouháme-li jej do vody, kterou 
potom pijeme v  náhradu za mléko. Jinak chutná odporně, je  kyselý, hořký 
a plný písku. Myslím, že také vám  zajde na něj apetyt.

Znamenitějším pokrmem nežli ovčí sýr jest pro K irgiza skopové maso. 
Zvláště skopová hlava pečená v popelu jest mu váženou lahůdkou.

Z vlny ovčí dělají K irgizové plstěné pokrývky a koberce. Z kožešin je 
hněčích šijí si beranice a kožichy.

Kromě ovcí chovají Kirgizové na stepi Barabinské kozy, které pásávají 
pohromadě s bravem. Užitek koz záleží v m léce, mase, kůži a srsti. Ale koží 
maso není Kirgizovi tak po chuti jako skopové. Pohostiti hosta masem kozím  
platí mezi Kirkizy za lakomství a nešetrnost. Z vydělané kozinky dělá si Kirgiz 
koženky. Barevná srst hodí se mu za třepeni ke kobercům a přikrývkám, 
potom na utkáváni pásů k výzdobě stanu.

Více než koz hledí si obyvatelé stepi Barabinské skotu. Ale také maso
hovězí Kirgizovi nechutná. Kirgiz jídá je z nouze, říkaje, že tlačí v  žaludku.
Z hovězí kůže dělá Kirgiz m ěchy na mléko a na vodu.

Mezi vším dobytkem má Kirgiz nejraději koně, které chová ve stádech
o 16 až 50  kuších. Ochráncem stáda jest hřebec, jenž nebojí se ani nejsilněj
šího vlka a zahání takové šelm y, přijde-li jim chuť na slabé hříbátko.

K lisny m ívají na stepi bříbátka obyčejně v březnu. V i u  dobu žijí při 
stanech. Kirgiz uvazuje je  ke kolíkům, aby je  mohl dojiti. K lisny dojívají se
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denně asi šestkráte. Nadojeuého m léka nebývá mnoho. Bohatí Kirgizové mívají 
blízko stanů vždycky několik klisen dojných ke přípravě kumysu. Také ne- 
scházívá na blízku několik koní jízdných. Kirgiz, který má tři stáda koní, 
pokládá se již za bohatého. Zřídka kdy najde se Kirgiz, jenž má až ke stu 
koňských stád.

Hlavní užitek, jehož koůstvo poskytuje Kirgizovi, jest mléko a z něho 
připravený kumys. Koňské maso chutná Kirgizovi ze všeho nejlépe. Boháěi 
porážejí jenom mladé klisny a hříbata. Takové maso jest o slavnostech jídlem  
nejvzácnějším.

Nežli tučná klisna se zabije, zasedá na ni Kirgiz a projíždí se na ní tak 
dlouho, dokud celá se nespotí a pěnou nepokryje. Hned na to se poráží, majíc 
maso tím lahodnější.

Chudí Kirgizové kupují u sousedních Busů staré koně, a když je byli na
stepi vypásli, porážejí je hned, jakm ile napadl první sníh.

Kromě m asa požívá Kirgiz též koňského tuku, který nasoluje, nadívá do 
střev a udí z něho velmi chutnou kyšku. Z koně jídá se m ezi Kirgizy skoro 
všecko mimo plíce. T y dávají se psům.

Z koňské kůže umějí Kirgizové dělati pěkné řemeny, popruhy, otěže 
a bičíky, ze srsti spřádají hezké pásy k výzdobě domácnosti.

Velbloudů chová Kirgiz nejméně. Boháč zřídka jich m ívá vice než 50. 
Chudému stačí tři nebo ětyři. Kirgizové chovají z pravidla velbloudy dvouhrbé. 
Jednohrbého velblouda jsem  na Barabinské stepi ani neviděl.

Kirgizové užívají velbloudů hlavně k nošení, nakládajíce na ně mnohdy
břemeno asi 500  kilogramů těžké. Bez nákladu urazí velbloud vice než
60 kilometrů denně, s nákladem pouze asi 20 kilometrů.

Kirgiz chová velblouda u veliké úctě. Ba pokládá ho takřka za posvátné 
zvíře. Podle pověsti ustanovil prý Alláh dokonce i zvláštního svatého, který bdí 
nad velbloudy a je  ošetřnje. Kdo požívá velbloudího masa, ten prý dochází 
spasení své duše. Proto, stihne li Kirgiza nějaké neštěstí, poráží se obyčejně 
velbloud, aby se požitím velbloudího masa bolest um enšila a umírnila.

Když přijde jaro, tu velbloudi pozbývají srsti a línají. Tou dobou sbírá 
se jejich srst a dílem se spřádá v nitě, dílem užívá se jí za podšívku zimního 
oděvu. Niť ze srsti velbloudi jest jediná, kterou Kirgizové šiji. Tkanivo vel
bloudi hodi se nejlépe na zhotovení plášťů do deště.

Z pohrom a neštěstí, která stíhají kirgizského hospodáře, jsou nejhro
znější stepní bouře a vánice za zimy, a potom dobytčí mor. Za jedné takové 
vánice zašlo na stepi přes deset tisíc velbloudů, asi třicet tisíc kusů skotu, asi 
tři sta tisíc koňů a přes million ovec.

Na hodech u Kirgizů.

V Omsku bylo mi řečeno, že Kirgizové slaví právě své výroční svátky.
Ale kde pak leží Omsk?
Abych vaši zvědavost upokojil, povím krátce, že také Omsk jest město 

sibiřské. Jméno své má od říčky Omi, při které jest založeno. Jiná část města 
vystavena jest při veliké řece Irtyši, do níž Om se vylévá. Po té řece plují 
veliké parolodi, ovšem jenom v létě, a tu pouze jednou za čtrnáct dni.



Po řece Irtyši dostati se lze hodně na jih až do města, které sluje Semi- 
palatinsk, což znamená po česku tolik, co „sedm  paláců“. Ze Sem ipalatinska  
nem ěli bychom již potom k mongolským hranicím daleko. Jeli bychom zprvu 
širošírou písčitou rovinou a později divokým horským krajem, jenž se jm e
nuje Altaj.

Z těch krajů vracel jsem  se opět do svého domova. Byla to krušná cesta,
plná svízelů, trampot a odříkání. Tam nejsou dráhy železné, a mně nezbývalo
nic jiného, nežli cestovati stále v neohrabaném voze ve dne v  noci po několik  
neděl. Když jsem  přijel k řece Irtyši, čekal jsem  na paroloď. Po té se to jelo  
již  mnohem pohodlněji a veseleji. Po mnoho dní byl jsem  živ téměř jen o mléce, 
čaji a  chlebě, ale na lodi mohl jsem  býti obsloužen rybami, pečenými tetřívky, 
kachnou, kuřetem a nejlepším vínem francouzským nebo krymským.

Čím dále pluli jsm e po Irtyši na sever, tím více přibývalo cestujících. 
Z počátku byl jsem  na parolodi v prvé třídě sám a sám. Mezi těmi, kdo 
potom přibyli na loď, byli někteří studující, kteří ubírali se od čínských hranic 
až do M oskvy a do Petrohradu na studie universitní. Musí tak konati cestu  
několik tisíc kilometrů dlouhou, tedy několikráte delší, nežli jest cesta z Prahy 
do Paříže nebo do Londýna. Teprve loňského roku byla také v Sibiři, a to 
v Tomsku, universita otevřena.

Na lodi seznámili jsm e se brzy vespolek a krátili jsm e si hovorem, hrou
a čtením chvíli. Vždyť pluli jsm e po Irtyši asi jedenáct dní a jedenáct n o c i!
V eliká byla radost všech, když na jedné stanici přibyl cestující s harmonikou. 
Sotva že zaujal své místo na lodi, ihned mnozí kupili se kolem něho. Vybízeli 
ho, aby zahrál nějakou skočnou. Nový host nedal se dlouho pobízeti a hrál 
s pravou chutí. Hrál kousky taneční i národní písně a rozveselil celou společ
nost, která mu k tomu notovala.

V tom objevil se mezi námi kapitán lodi. Přinášel s sebou housle, ale  
hráti na ně neuměl. B yla to sháňka po tom, kdo by chtěl na ně zahráti. V té  
tísni uchopil jsem  se skřipek sám a spustil jsem , co nejlepšího jsem  uměl. Aby  
to hodně vydalo, hrál jsem  na tři i na čtyři struny najednou, maje housle mezi 
sm yčcem . Učíval jsem  se takovému koncertu několik let. Paluba začala se plniti 
posluchačstvem víc a více jako síň koncertní. Když pak začal jsem  hráti v laste
neckou píseň ruskou o „matičce V olze“, tu zněly housle i zpěv všech přítom
ných jako velebný chorál, a zvuky jeho šířily se památným Irtyšem i po tra
vnatých březích jeho.

Od té chvíle naklonil jsem  si všecko na lodi a byl jsem  ochotou a přá
telstvím  všech cizinců vyznamenáván. Nebylo to poprvé, co hudba získala mi 
příznivců. Skrovné moje umění líbilo se i přítomnému Číňanu, který ubíral se  
se svým tlumočníkem do Moskvy. Měl svůj národní kroj a brejle, jejichž hnědá 
okrouhlá skla nebyla o mnoho menší než livanec. Náš Číňan vypadal v  nich 
velm i směšně. Na důkaz své úcty ke mně dal mi na památku achatový vý
robek s pěknou řezbou. Až navštívíte jednou České průmyslové museum v Praze, 
které bohatě nadala zesnulá paní Anna Náprstková, a o jehož rozkvět staral 
se neúnavně můj zesnulý přítel pan Vojta Náprstek se svou choti, uvidíte tam  
tu památku vystavenou. Snad si při tom vzpomenete Da svého vypravovatele.

V nejlepším rozmaru dostali jsm e se do Omska. Tam měli jsm e prodlíti 
pouze dvě hodiny. Ale místo dvou hodin čekali jsm e skoro dva dny. Loď 
m usila se zdržeti v  Omsku k vůli místodržiteli neboli gubernátorovi, který  
očekával se do Omska z Věrného. Město Věrné leží pod horami, které rozklá
dají se při čínských hranicích. Toho roku, co jsem  byl v  Sibiři, bylo tam 
hrozné zemětřesení, kterým město utrpělo velikou škodu. Na sta lidí přišlo tam
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o život. Gubernátor tam ější přečkal to neštěstí beze vši pohromy, načež ubíral 
se na nové misto do Ruska evropského.

Dvoudenní zastávka v Omskú přišla mi velice vhod. Nabyl jsem  tak pří
ležitosti prohlednouti si město, zvláště však těšil jsem  se navštíviti K irgizy  
o svátcích tehdy právě slavených. Za průvodčího nabídl se mi mladý Kirgiz, 
který rovněž ubíral se na studie do Ťumeně.

Ťumeň jest město sibiřské, ležící východně za Uralem. V yšši reálná škola 
ťumenská jest z nejlepších středních škol, které jsem  v Sibiři poznal. Ze všech  
žáků, kteří navštěvovali ťumeňské učiliště reálni, byl toliko jeden Kirgiz. Kirgi- 
zové jsou muhammedáni a bojí se posýlati své děti do škol křesťanských rovněž 
jako Tataři.

Můj mladý přítel kirgizský dnes již vychodil celou reálni školu. Otec jeho 
je st bohatý hospodář na stepi, rozkládající se severně od jezera Balchašského. 
Má mnoho tisíc ovec, četná stáda skotu, koní a velbloudů, s nimiž kočuje po 
travnaté stepi. Ale jakkoli tento bohatý Kirgiz jest pouhý kočovník neboli 
n o m a d ,  přece naučil se čtením tolikerým věcem, že platí mezi tamějšími 
K irgizy za člověka velm i učeného. Vypravovalo se mi, že má velikou knihovnu 
a že čítá zvláště rád spisy přírodovědecké. K ý div, když tak vzdělaný Kirgiz 
posýlá svého syna na vzdělání do reálných škol fumeňských.

Mladý ten Kirgiz, jenž mě na mém výletu doprovázel, jmenuje se Abdě- 
racbym Uzkynbajev. Po dnes si spolu dopisujeme. S ním vydal jsem  se na 
druhý břeh Irtyše, kde usazeni byli jeho rodáci, Kirgizové, mluvící jazykem , 
jenž podobá se tureckému. Kirgizové, kteří stýkají se častěji s Rusy, přivlast
ňují si jazyk jejich, ale těžko. Spíše naučí se Rus kirgizský, nežli Kirgiz ruský. 
Rusové sibiřští osvojují si řeč Kirgizň tak, že mluvívají i mezi sebou kirgizský. 
V mnohých tam ějšich dědinách ruských slýchával jsem  jenom hovor kirgizský.

Z rána vyšli jsm e si pěšky ku přívozu a vstoupili jsm e na veliký prám, 
tažený malým parním strojem. Za čtvrt hodiny byli jsm e na levém  břehu 
Irtyše. Celé jeho okolí podobá se širošíré louce, místy rovné, m ísty pahrbkovité. 
Je to s t e p  K i r g i z  s k á ,  rozkládající se mezi řekou Irtyšem  a mezi pohořím 
Uralským. Daleko před námi bělaly se stany kočovných Kirgizů. K nim měli 
jsm e namířeno.

Ale mezi námi a mezi nimi byla mokřina, kterou jsm e nemohli suchou 
nohou překročiti. Co tedy dělati? Byli jsm e brzy rozhodnuti. Na břehu pásli
se dva velbloudi. I ohlíželi jsm e se po pasákovi, bychom ho požádali za pro
půjčeni velbloudů na cestu ke kirgizským stanům. Pasák podřimoval ve stepní 
trávě. Na zavoláni brzy se dostavil a přání našemu vyhověl velmi rád, protože 
jsm e mu slíbili, že dostane na kumys.

U  nás bychom mu slíbili, že dostane na pivo, v Rusku na čaj nebo na 
vodku, t. j. na kořalku.

Pasák zasedl na jednoho a já  s mladým Abděracbymem na druhého 
většího a silnějšího velblouda. Abděracbym seděl ovšem na drabaři tak pevně, 
jakoby s ním byl srostlý, já  však, nejsa takové jízdy dosti zkušený, držel jsem
se předního hrbu velblouda zuby nehty, zvláště když náš soumar na pobídku
mého souseda prudce se rozběhl. Ale konečně jsm e svého cíle přece šťastně 
a bez úrazu dosáhli a za půl hodinky stáli jsm e před kirgizským i stany.

Zastavili jsm e u stanu nejbělejšího. Nepochybovali jsm e o tom, že v něm 
bydli hospodář nejbohatší. Kolem stanu pásli se osedlaní koně.

Abděracbym pravil mi, že jsou zajisté ve staně vzdálení hosté, kteří při
je li k hospodářovi na návštěvu.



Také kolem jiných stanů páslo se mnoho koní, zvláště mnoho kobyl s hři- 
bátky, potom ovce, kozy a několik velbloudů.

Naproti vyšla nám sm ečka psů a vítala nás štěkotem.
Brzy na to vycházeli Kirgizové ze stanů a divili se neobyčejné návštěvě.
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Kirgizský aul.

Vešli jsm e do stanu. Abděrachym napřed, já  za ním. Ve dveřích musil
jsem  se hodně shýbnouti, chtěl-li jsem  se dostati dále. Hned za dveřmi klopýtl
jsem  o nějaký kožený vak, a byl bych udělal málem poklonu až k zemi, 
kdybych se nebyl šťastně zachytil jednoho hosta, jenž seděl ve staně na  
koberci.

Když pak jsem  se vzpamatoval a po staně rozhlédl, viděl jsem , že je
plno hostí. Všickni seděli na zemi, ale hned jali se poposedati. Byli velmi



zdvořilí. Dělali nám místo vedle hospodáře, který pokynuv rukou vykázal nám 
čestné místo, to jest vedle sebe.

Abděrachym zatím oznámil domácímu pánu a hostům, kdo jsem , odkud 
jsem  a proč přicházím.

Hosté vyvalovali udiveně oči na mne a já zase na ně. Jak jsem  se zdál
já  jim, nev ím ; ale mně připadalo, že sedím mezi divochy.

Chlupatá beranice seděla každému na hlavě až po uši, a k uším přiléhal
hned zase chlupatý kožich. V beranici vězela oholená hlava se širokým obli
čejem, s očima úzce rozevřenýma, s plochým nosem, s vyčnívajícím i kostmi 
lícními a s velkým  dolením rtem. Někteří měli na bradě vousy, jiní byli bez 
vousů. Vzezření jejich nahnalo by vám jistě strachu. Ostatně ani já  nemohl 
jsem  si jich zamilovati. Vždyť některý vypadal jako lotr.

O barvě jejich pleti nemohl jsem  se dobře přesvědčiti. Někteří byli vyzáblí, 
jiní tlustí.

Ale v jednom se všichni shodovali: byli hladoví a žraví. Lepšího jména  
pro jejich apetyt nevím. Slavilyt se svátky, a o takových příležitostech jídá se 
i u nás více nežli je  třeba a zdrávo, ueřkuli mezi Kirgizy.

Kirgizové mívají svátky pouze dvakrát do roka, a tu hoduje se po tři 
dny bez přestání. Žravá taková společnost chodí od stanu ke stanu, muži 
k mužům, ženy k ženám. Mlaskot hodovníků připomínal mi, že nesedím mezi 
lidmi, ale spíše m ezi smečkou psů.

U prostřed stanu plápolal oheň. Nad ohněm umístěn byl stojan se širokým  
kotlem. V kotlů dovařoval se skopec. Přišel jsem  tedy v pravý čas k nejlepším  
hodům.

Zatím podal mi hospodář dřevěnou m isku s k u  m y s e m .  Ivumys při
pravuje se z' mléka kobylího. Kumys platí mezi Kirgizy za nejlahodnější nápoj
tak, jako mnohým u nás pivo nebo kořalka. Kirgizové nemají piva aui kořalky 
a štítí se jich plti, i když mají k tomu příležitost.

Kdysi dal jsem  svému kirgizskému kočímu, jenž se mnou jednou jel po 
stepi, připiti si kořalky. Kirgiz se napil, ale sotva že toho nápoje okusil, prskal 
a slintal, jako by se byl napil jedu.

Tím více však prahnou Kirgizové po kumysu. Kumys uschovává Kirgiz 
v koženém  vaku a nikoli v sudech, jako my pivo. Onen kožený pytel, o nějž 
jsem  ve dveřích klopýtnul, byl takový měch na kumys. Ěíkají mu s a b a .  Ďo 
toho vaku vlévá se nadojené mléko kobylí, kterým se míchá po několik hodin. 
Asi za čtyry dny mléko zkysne a kumys je hotový. Čím častěji přivádí se do 
pohybu, tím je  lepší. Proto postavuje se kožený vak s kumysem k samým
dveřím, aby každý mohl do měchu naraziti a kumysem zamíckati. Z měchu,
který je  tak veliký  jako naše m áselnice, vylévá se kumys do velikého okřínu, 
načež nabírá se koflíkem nebo miskou a rozdává se přítomným hostům, kteří 
vyplazují jazyky již při pouhém pohledu na okřin.

Mezi tím, co jsem  pil občerstvující a živný kumys, byl jsem  zasypáván  
otázkami. Hospodář sám zdál se mi býti člověkem zkušeným a rozumným. 
Podle oděvu jeho soudil jsem , že jest člověkem zámožným, ačkoli naříkal na 
špatné časy. Byl oděn v hedvábný kaftan, maje opasek stříbrem vyšívaný.

K a f t a n  jest slovo arabské. Jím označuje se svrchní dlouhý šat Arabů, 
Turků, Tatarů, Kirgizů a j., podobný našemu županu.

Když jsem  se podíval na hlavu svého hostitele, poznal jsem , že ji měl 
oholenou až do kůže. Temeno jeho hlavy kryla aksam itová čepička.

„Jak se jmenuje země, odkud j s i? “ tázal se hospodář.
„Rakousko!“ odpověděl jsem.
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„Rakousko! Co je to R akousko? Nikdy jsem  toho jm éna neslyšel,“ odvětil 
můj hostitel. Zeměpisu se ovšem nikdy neučil, a zná jenom kirgizskou step  
a velikou řiši ruského cara.

„A máš také nějakého cara nebo krále nad sebou?“ otazoval se zvědavý  
hospodář hned dále.

„Jsem poddaný císaře rakouského.“
„A zdali pak byl tvůj císař při korunování našeho velikého cara?“ ptal 

se  vedlejší soused.
„Sám nebyl, ale poslal svého zástupce.“
„A jsou-li pak u vás také lidé chudí a služební? A jaké máte peníze?  

A co jedí lidé u vás?  A jestli pak máte dosti dobytka?“ ptali se jiní.
Sotva že jsem  zodpovídal otázku jednu, byla tu již druhá, třetí a tak až 

do omrzení.
Na chvilku jsem  si oddechl, když jsem  vyňal z tobolky rakouskou zlatku, 

pětku a desítku. Několik hlav shluklo se u každého papíru dohromady, a 
napjatě prohlížely rakouské peníze. Jistě, že je  viděli ve svém živobytí po prvé 
a snad naposled.

„A kolik ruských rublů bychom dostali za tento papír?“ tázal se jeden  
ze zvědavců.

„Zde v Sibiři ani jeden rubl.“
Tou odpovědí k lesiy  u nich moje papíry v hodnotě tak, že vraceli mi je  

s největším  chvatem. B yl jsem  tak beze vší práce jinak je  na nich vymáhati.
Jeden z hostí nespustil se mne oěí po celý čas a upjatě díval se mi 

v tvář. Již jsem  se ho chtěl optali, čeho si přeje, ale on v  tom vyrazil ze sebe 
slova: „Milý náš hoste, co pak to máš na n o se? “

I sáhl jsem  si na nos, ale nic zvláštního jsem  tam nenahmatal. Leč Kirgiz 
usnadnil mi hledáni a ukázal na zlaté brejle. Teď jsem pochopil, proč se na 
mne tak upjatě díval. Nepochybně, že ještě  nikdy brejli neviděl. Kirgizové mají 
výborný zrak a nepotřebují nikdy skel ke zřetelnějšímu vidění.

Co jsm e se tak vespolek bavili, skopec zatím se dovařoval a voněl pře- 
libezně. Hospodyně postavila před hospodáře dřevěnou mísu, velikou jako  
škopek, hostům pak předložila m isku s vodou a ručník. Všickni umývali jsm e  
si ruce, nebof co nevidět měli jsm e se dáti do skopce. Nastalo nové mlaskání 
a olizování, ještě nežli skopec byl rozkrájen. Hostitel rozkrajoval skopce v malé 
kousky, dával je na mísu a osoloval.

Sůl berou Kirgizové ze solných jezer a jezírek, jichž jest na jejich  
stepi hojnost. Na místech, kde voda slaného jezera vyschla, usazují se vrstvy 
a krystalky solné. Kirgizové sbírají takovou sůl a shromažďují ji pro domácí 
potřebu. Pěkné vyhráněné kusy soli z jezer kirgizské stepi chovám ve Svých 
školních sbírkách. Až mě jednou ve škole navštívíte, okáži vám je.

Před jídlem u kirgizského hospodáře marně ohlížel jsem  se po nějaké
vidličce, a proto sáhal jsem  po kusech masa svým i prsty zrovna tak, jako  
činili ostatní hosté. A jak  pak mi to všecko chutnalo! Kirgizové jsou praví 
mistři u vaření masa skopového. Jistý gubernátor neboli místodržitel v ruské 
A sii oblíbil si ten způsob přípravy tak, že měl ve službě zvláštního kuchaře
kirgizského, který mu denně vaříval maso skopové.

Na kus čerstvého masa skopového, vytaženého z kirgizského kotlů, je  
radost se podivati. Naše skopová masa tak nevypadají, ani tak nechutnají.

Ovce kirgizská pase se po celý rok ve dne v noci na čerstvém povětří, 
a  proto bývá její maso vonné, svěží a lahodnější, nežli maso skopců chovaných
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v ovčincích. Kirgizové ovčinců nemaji. Stáda kirgizského bravu pásávají se za 
zim y na osněžené stepi a dohrabávají se sam a potravy pod sněhem.

Od mastnoty skopového masa, jehož jsm e s největší chutí pojídali, leskly  
se nám brzy ústa i ruce. Já utíral se o svůj kapesní šátek, ale Kirgizové 
utírali si prsty o své boty. Pravili, že prý je  budou míti pěkně namazané. 
Kdo neměl bot, ten utíral si ruce o koberec, na kterém seděl.

Netrvalo to dlouho, a půl skopce zmizelo z mísy. Odvarem z masa, 
čemuž Kirgizové s o r p a říkají, jídlo jsm e zapíjeli, podávajíce si dřevěnou 
misku od úst k  ústům. Sorpa je pro Kirgize tím, čím pro nás polévka.

Po polévce předložil nám hospodář kousky skopových jater, pečených na 
loji. Na každého z nás dostalo se jenom po malém kousku, protože to jídlo, 
řečené k u r d a k ,  pokládá se za vzácnou lahůdku.

Po pečených jatrách přišla uzená jitrnice, tlustá a dlouhá jako ruka. Byla  
připravena z koňského tuku. T aké toto jídlo šlo mi k duhu jako hostům ostatním, 
kteří ještě neměli dosti a ostali při apetytu. Však není to návštěva poslední. 
Co nevidět všichni se zvednou a půjdou na táčky a hody k sousedovi jinému.

Když již hostitel nic nepředkládal, bylo dáno znamení k poděkování. 
Všickni hosté položili ruce na prsa, jeden pak z nich blahořečil hospodáři asi 
těmito slovy: „O Bože, buď m ilostiv, propůjč našemu hostiteli darů svých  
v hojnosti a vyplň jeho přáni! Učiň vznešeným  jeho rod a potři jeho nepřátele!“

Na konec toho blahořečení dotýkali se všichni své brady, řkouce: „Alláh 
ekber!“ t. j. Bůh jest veliký.

Já se svým  soudruhem ostal jsem  ještě ve staně, neboť jsem  si chtěl 
podrobně prohlédnouti zařízení celé kirgizské domácnosti. Milý pan Abděrachym  
mohl mi ovšem podati vysvětlen í nejlepší, a té příležitosti jsem  také užil co 
nejlépe. 1 znám hospodářství kočovných Kirgizů tak jako své vlastní. Vy, malí 
čtenářové a čtenářky, jistě neměli jste až posud té příležitosti býti hosty m ezi 
Kirgizy, a proto budu nyní já  vaším  průvodčím a vykladatelem . Nežádám  za 
to od vás žádné jiné odměny, leda té, že si budete moje vypravování o Kirgi- 
zech a jejich životě na stepi dobře pamatovati.

V kirgizské jurtě.

Zavedu vás napřed na step s kirgizskou osadou, které se říká a u l .  T akový  
aul čitá několik stanů neboli j u r t .  Jak vypadá kirgizský aul, ukazuje nejlépe 
obrázek. Jen si ho dobře všim něte!

Jurty nahrazují Kirgizům naše domky. K irgizské jurty jsou složeny  
z ohnutých tyčí a přikryty plstí, kterou si Kirgizové připravují z ovčí v lny . 
Zřídka kdy pokrývá se kirgizská jurta korou březovou. Březových užívá se 
nejvíce v horách Altajskýcb, o nichž jsem  se již prve zmínil. Nahoře pone
chává se v  jurtě otvor, kterým odchází kouř a kterým přichází světlo. Oken 
v jurtách není. Plstěné húně, rozložené na jurtě, uvazují se provazy, by je vítr  
neodfoukal. Provazy ty splétávají si K irgizové ze srsti koží nebo velbloudí.

Hlavním kusem v domácnosti Kirgizové jest kotel. Oheň pod ním skoro 
ani nevyhasne. Topí se pod ním prapodivným palivem. Není to ani dříví, ani 
listí, ani uhlí, ani rašelina. Pochybuji, že byste to uhodli. Nezbývá jiného, nežli 
se podati. Vězte tedy: Kirgizové topívají na stepi vyschlým  trusem kravským,



koňským  nebo velbloudím a říkají mu k ý .  Kde jak ý  trus se povaluje, ten se 
po stepi sbírá, jako u nás v m ěstech uhlí, co spadalo vozkům s vozu.

Na Krymu jsem  viděl, že také Tataři sbírali pečlivě trus, a to kravský, 
který potom kladli na vodorovnou střechu svého domečku. Jinde v tatarských  
dědinách rozvěšují kravský výkal na ploty, aby na sluníčku vyschl a dobře hořel.

Dvéře vedoucí do kirgizské jurty jsou nízké a podobají se brance. Vkro- 
ěíme-li do jurty, uvidíme v zadní části na právo postel. Ta jest složena z něko
lika prken, přikrytých četným i huněmi. Na huních jsou vyrovnány polštáře 
nadité buď peřím neb ovčí vlnou.

Berani kožešiny slouživají za přikrývky. Jediná ta postel slouží celé  
rodině za lůžko. Před lůžkem jest misto, kde sedává hospodyně s dětmi a  
příbuznými, při samé pak stěně umístěno jest kuchyňské nářadí ja k o : m ísy, 
konvice, veliké nože, koflíky a podobné věci.

V přední části pravé polovice zasedávají osoby ženské, přijdou-li na 
návštěvu. V přední části levé polovice zasedají osoby mužské s hospodářem. 
Ti, kteří jsou hospodáři nebo hospodyni nejvzácnější, zajímají místo hned vedle  
nich. U sam ých dveří sedávají chudáci a čeleď ve společnosti telat, jehňat a 
kůzlat, která se brávají do jurty a ošetřují tak dlouho, dokud trochu neodrostou.

Zásoby potravin, pytle s moukou, kožené vaky s oděvem, provazy, koberce 
a jiné věci ukládají se po levé straně při samé stěně jurty.

Nad touto špižírnou a šatnicí zavěšuje Kirgiz své bůžky a uctívané bytosti. 
Bůžkové tito mají chrániti K irgiza před neštěstím. Zvláště altajští Kirgizové  
mají v takových bůžcích zalíbeni, kupujíce je  od kněží, kteří šíří náboženství 
š a m a n s k é.

Šamanští kněží přikládají zázračnou silu hvězdám, horám, řekám, stromům, 
kamenům, zvířatům. Pomocí šamanů mohou prý duchové zlí a dobří způsobiti 
člověku osud a přivolati štěstí nebo neštěstí. Kněží šamanští jsou ctěni jako  
čarodějové. Oni o sobě rozhlašuji, že umějí obcovati s duchy a že mají moc 
je  vybáněti a zaklínati.

Šam anští kněží předpovídají i  budoucí věci a léčívají nemocné jako u nás 
lékaři. Šam anský lékař skáče, dupe a povykuje při návštěvě nemocného tak  
zběsile, že vypadá skutečně jako čertem nebo zlým duchem posedlý.

Šam anské náboženství je staré náboženství pohanské, vyznávané v  Číně a 
u mnohých jiných národů asijských. Kirgizové nejsou sice vyznavači této viry, 
vzývajíce jako Turci a Tataři jediného Boha a jeho proroka Muhammeda, ale 
proto přece mají rádi u sebe figurky a věci, kterým připisují moc nadpřirozenou. 
Takové věci, dělané v jistou hodinu, kdy prý v ně jisté planety mohou působiti, 
slují t a l i s m a n y .  Těm podobají se a m u l e t y ,  které však mohou ochrániti 
člověka pouze před neštěstím  a zlem, kdežto talisman může přinésti i štěstí 
a dobro. Obě ta slova, talism an i amulet, jsou původem arabská.

N a své cestě v  podhoří Altajském viděl jsem  v domácnosti jednoho 
kočovníka dva takové talismany. Jeden z nich byl bůžek či, jak  Altajci říkají, 
k u d a j .  Byla to zpotvořená figurka lidská s roztaženýma nohama a rukama 
a upevněná v dřevěném kruhu. Druhý talisman byl pouhý balíček plstěný a  
v něm —  hádejte! A v  něm : svinutá kožešina zaječí! Tak vypadají bůžkové 
a talism any vyznavačů šamanských.

K dyž jsm e opouštěli svého hostitele, přiběhl do jurty m alý synek jeho. 
Bylo mu sice teprv asi deset let, ale otec vyhlídl pro něho již nevěstu, kterou 
synek pojme za ženu, jakm ile mu vyrazí chmýří na bradě. V tu dobu slaví 
se jeho plnoletost a brzy na to svatba. Je-li otec chudý, zasnoubí svého hošíka  
s dívkou, za niž odvádí jejím  rodičům poplatek na několikráte. Tím poplatkem



se nevěsta vlastně od rodičů kupuje. Výkupné to slově k a l ý m  a odvádí se 
rodičům dívčiným  buď v dobytku nebo v penězích. Bohati rodičové dostávají 
za svou dcerku mnohdy až po několika stech koni nebo velbloudů, nebo mnoho 
tisíc zlatých v hotových penězích.

V šak nyní jest již svrchovaný čas rozloučiti se s hospodářem. Opustíme 
jeho jurtu a vydám e se do jurty druhé, třetí a potom ještě  do několika jiných. 
Chceme tak poznati domácnost Kirgiza bohatého i chudého, jehož pohostinnost 
odměníme několika stříbrňáky.
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Kirgizský pohřeb.

Kirgizové hodují nejenom o výročních svátcích, ale vystrojují také slavnou 
hostinu pro všecky známé a přátele, když někdo zemře.

Sotva že nemocný vypustil ducha, přichází znalec písma, by bděl nad 
zachováním obřadů, které muhammedánská víra předpisuje. Po umytí mrtvoly 
a po modlitbách konaných u nebožtíka scházejí se přátelé zesnulého, aby  
truchlili s pozůstalými a oplakávali jeho smrt. Ženy rvou si zármutkem vlasy  
s hlavy, svým i nehty rozrývají si obličej až krvácí a naříkají srdcelomně, 
vzlykajíce a vřískajíce po celý čas, co doprovázejí nebožtíka ku hrobu.

Pozůstalá vdova nevychází z jurty po sedm dní, aby před oděvem zemře
lého muže svého stále plakala a nářek vedla. Truchlivé žalozpěvy rozléhají se 
v jurtě po celý rok. Zemře-li muž, zpívá je  žena. Zemře-li syn  nebo dcera, 
zpívá je matka. Zemře-li paní domu, naříká pro ni odrostlá dcera, a není-li 
tu ani muže, ani dcery, ani syna, připadá truchlozpěv na nejbližší příbuzné.

Na památku zemřelého vystrojuje se o kirgizském  pohřbu několik pohřeb
ních kvasů. Takový kvas slově po kirgizsku a s  t. j. jídlo. Pohřební hody 
konají se sedmého, čtyřicátého a stého dne po smrti. K nim zve se co možná 
nejvíce přátel a známých. Chudí Kirgizové zvou ovšem jenom nejbližší příbu
zenstvo a jsou rádi, mohou-li ke cti zesnulého předložití alespoň nějakého  
skopce. A le tím slavnější vystrojují kvas boháči a velmoži. Zvláště hoduje se 
s velikým  přepychem ve výroční den smrti. K té slavnosti zvou se hosté z da
leka široka. Přichází na sta osob vznešených z nejodlehlejších krajů a na tisíce  
osob chudých, aby oslavovaly zemřelého jídlem  a pitím.

O pohřebním kvasu, konaném sedmého dne, uřezává se koni, na němž 
zesnulý jezdíval, hříva a chvost ohonu za velikého nářku a pláče pozůstalého 
přátelstva.

Hned po smrti pánově přivazuje se kůň k jurtě, a na znamení smutku 
se obracuje na něm sedlo. Na takovém koni potom již  nikdy se nejezdívá. 
K irgizové říkají o něm, že ovdověl.

Výroční památka smrti slaví se kvasem, který trvá čtyři dny. První den  
upravují se m ísta pro ohniště a kotly na vařeni masa. Tou dobou dostavují se  
hosté z nejbližších osad neboli aulů.

Druhého dne poráží se dobytek a upravují se jurty pro očekávané příbu
zenstvo. Jurty pro vznešené hosty vyzdobují se vyšívaným i koberci. Ostatním  
hostům vykazují se jurty prázdné. Takových bývá uchystáno na sta.

Za jednoho takovéhoto kvasu porazilo se třicet koní a sto padesát skopců, 
a krev poraženého dobytka tekla potokem.
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Nejvíce lidí kupívá se u porážky, by se dívali, jak jedni dobytek porá
žejí, druzí stahuji a vyvrhuji, třetí sekají maso, a jak jiní jakožto kuchaři do 
kotlů je  dávají. Neméně bývá tam na čuměnou psů, kteří čekají na každou  
příležitost, jak  by jenom přišli také k nějakému odpadku. Jedlé útroby a vnitř
nosti dostávají chudí, odnášejíce si domů též všeliké odřezky masité.

S hostm i přicházejí ke slavnosti též slavní pěvci, kteří o kvasu pěji roz
ličné cbvalořeči o přítomných hostech a přijímají dary za své básnické i pěvecké  
um ění. Možná, že dostanou za ně stříbrný pás nebo hedvábný oděv.

T řetího dne, nežli slunce vyjde nad travnatou stepí, přijíždějí hosté ze 
všech stran. Sn ad  sejde se jich dohromady několik set. Jurty pro ně ani ne- 
stačuji. Nejméně váženi hosté a lid rozloží se proto táborem okolo jurt, do 
nichž snáší se maso na  dřevěných mísách.
S masem rozdávají se kožené vaky s kumy- 
sem. Ji a  pije se až do pozdní noci.

S hostmi mají se toho dne dobře také  
pěvci, kteří nemohou všem  přáním ani vyho- 
věti. Možná, že mnohý z nich vyzpívá si až 
deset kaftanů. Všudy se živě hovoří a žertuje.

Pro sam é veselí nikdo si ani nevzpo
mene na oslavovaného nebožtíka. Soumrakem  
zapalují se ohně kolem jurt, a step zdá se býti 
za noci jako v plameni. Mnozí z hostů probdí 
při ohních celou noc v samém hodování. Časně 
z rána zase jest již všecko na nohou.

N ežli slunce vznese se nad krajinu, ubí
rají se všickni hosté k nové slavnosti, bez niž 
památka zemřelého nemůže se ani obejiti.

A víte, jaká to je  slavnost?
Jsou to koňské dostihy, kterým Kirgizové 

b a i g a  říkají. Hostitel ustanovil již dávno 
před tím odměny a ceny pro nejlepší jezdce.

Takovou odměnou bude snad hezká jurta 
se vším potřebným zařízením. Ba ani nevěsta  
a příští paní neschází pro takovou domácnost.
Hosté přicházejí k  té jurtě a prohlížejí si 
pěkné je jí koberce. N evěsta určená za výhru 
snad sedí na osedlaném koni a je  ustrojena v malebném šatě, jak  se sluší na ne
věstu kirgizskou. Jen se na ni dobře pod ívejte! Nuže, jak  se vám líbí ten její 
oblek? N evěsta k výhře určená jest již připravena sednouti si na koně. 
Však již jí přivádějí koníka, aby byla tím zajímavější. Také jest postaráno 
o její výbavu, ačkoli by měl vlastně ženich věno přinésti. Naše nevěsta k výhře 
určená dostane snad pět velbloudů, tolikéž koňů, krav a několik ovec.

Druhá odměna záleží snad ve špercích, a třetí v  několika koních nebo 
v jiném dobytku.

Dráha, kterou se má jeti, vyznačena jest dlouhými tyčemi. Koně ustano
vené pro dostihy předvádějí se divákům, kteří dávají svůj obdiv hlasitě na 
jevo. Na koních sedí chlapci šestiletí a desítiletí a projíždějí se mezi obecen
stvem, aby každý mohl si běhouny prohlédnouti, načež účastnici dostihů na ně 
zasednou. Jedou na nich hodný kus cesty od shromážděného lidu. Odtamtud 
vyjedou potom v největším trysku. Někteří z diváků, vidouce jezdce přijížděti, 
přicházejí jim vstříc a povykem pobízejí běhouny k rychlejší jízdě. Mnozí há-

Kirgizská nevěsta.



zeji po nich kamením a tlukou je  bičem. Blízko u cíle nastává největší vřava. 
Pískot, hučení a hulákání dostupuje tam svého vrcholu. Při tom obecenstvo 
i jezdci pomisi se v  divokou směs, v  níž ostati nebývá radno. Nejeden divák  
odnáší si domů bolestnou pohmožděninu, která ho bude dlouho svrběti.

Kdo o těch dostizích vyhraje, ten z výhry mnoho nemívá. Obyčejně ne
ostane mu z ni nic více nežli čest a sláva. Podle starého zvyku rozděluje se 
výhra mezi chudé obyvatelstvo nejbližšího aulu. Kdo by výhru ponechal si pro 
sebe, ten by byl vykřičen za lakomce.

A co stane se s nevěstou, která byla dána do výhry?
Věděl jsem  dobře, že se budete na to tázati.
Líbí-li se nevěsta jezdci, vezm e si ji za ženu. Nelibí-li se, vezm e si jezdec  

pouze vyhranou jurtu, a nevěsta jde zase tam, odkud přišla.
Kromě dostihů pořádají se na památku zemřelého též zápasy. Zápasníci 

sestupují se v řadu, a dva jmou se mezi sebou zápoliti. Který kterého povalí 
na zem, ten jest vítězem. V odměnu dostane se vítězi snad hedvábného kaftanu, 
vyšívaného pásu, krásného sedla neb ovce.

Podivuhodná jest též jízda, při níž jezdec musí v největším letu shýbnouti 
se s koně, aby stříbrnou věc tam položenou a ustanovenou za odměnu zdvihl.

Po těch slavnostech rozcházejí se diváci i hosté a vracejí se k domovu 
z kirgizského pohřbu nebo z pohřební památky.

Kirgizové na lovu.

Kirgizové nejsou sice národ lovecký, ale proto přece vydávají se ob čas 
na lov, umějíce užívati na svých honbách rovněž tak pušek jako vycvičených

chrtů, sokolů, jestřábů, krahujců a ocho
čených orlů. T y  časy, kdy také u nás 
užívalo se sokolů k lovení zvěře, již 
dávno minuly. Kirgizové libuji si v  tom 
podnes.

Náš obrázek s nápisem „ P a s t ý ř i  
a l o v c i  k i r g i z š t í “ představuje 
v právo takovou loveckou společnost. 
Právě navrátila se z vydatného lovu do 
svých jurt. Což nevidíte oné kořisti, 
kterou s honby přinesli? Leží před samou 
jurtou vedle hladových lovců a jm enuje  
se a r c h a r ,  též a r g a l i  neboli b e r a n  
s t e p n í.

Až se naši lovci trochu posilní, vy
dají se nepochybně zase na step, aby  
lovili dále jinou zvěř. Nějaká Kirgizka  
vyšla lovcům vstříc, aby jim podala 
trochu kumysu k občerstvení. Však to 
dobře ukazuje náš obrázek.

Jistě jste  si všimli také zvláštní 
bilé plachetky, kterou Kirgizky přikrý- 

Kirgizka. vají své hlavy. Mnohem lépe lze to
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viděti na větší podobizně, kterou naše knížka jest vyzdobena. Mnozí z vás, 
spatřivše ten obrázek, pomyslí si, že vypadá naše Kirgizka jako jeptiška. A má 
pravdu. Na kirgizských stepích viděl jsem  mnoho Kirgizek a mohu říci, že  
mnohé z nich byly velmi hezké. Než věnujme svou pozornost zase kirgizským  
lovcům !

D va z našich lovců neslezli ani s koňů a čekají na své soudruhy, kteří 
zatím usadili se ve trávě. Jeden z lovců drží na pravé ruce statného ptáka.

* Myslím, že to jest ochočený orel skalní, jemuž K irgizové b i r k u t  neboli 
b e r k u t říkají. Skalní orel jest veliký dravec se silnými drápy, a proto opa
třen jest náš lovec rukavicí ze silné kůže.

Jest ještě  několik jiných druhů divokých ovcí, z nichž v Evropě žije to
liko druh jediný, a to na horách ostrova Sardinie a Korsiky. Tento druh slově 
m u f l o n .  Na opočenském panství (v Čechách) chovají muflony také v oboře.
V  Asii žije několik druhů divokých ovec. Jižní Amerika a Austrálie jich po
strádají.

Kromě arcbarů lovívají K irgizové též antilopy a srny, a to pomocí chrtů. 
Ale antilop neboli sajek ubylo již  na stepích kirgizských valně.

Oblíbeny jsou u Kirgizů štvanice na vlky, divoké vepře a lišky, které 
jezdci pronásleduji na hbitých koních. Když potom se ku pronásledované zvěři 
přiblíží, ubíjejí ji klacky.

Ze všech způsobů lovu jest honba pomocí vycvičených dravých ptáků 
Kirgizům nejmilejší, zvláště m ládeži kirgizských boháčů. Chudí nemohou si 
dopřáti té radosti, protože vycvičení ptáci lovečtí draze se platívají, jsouce 
m iláčky kirgizskélio pána tak jako bujný jeho oř.

Kirgizové cvičívají sokoly, jestřáby, krahujce a orly k lovu stejným způ
sobem, vybírajíce je  záhy z hnízda. Po celý  ten čas, co chovají je  v jurtách, 
zakrývají jejich hlavu koženou kápl. Chtějí-li je nakrmiti, posazují si je na 
levou ruku. Pravou rukou podávají svému chovanci maso. Před krmením bu
bnuje se na bubínek, jehož hlasu pták brzo přivyká a ke krmení se hotuje. 
Později odnímá se mu kápě, by pták po zavířeni bubínku sám přiletěl ke krmi- 
teli a na jeho ruce se usadil. Vyhladověni ptáka před cvičením jest nutnou 
podmínkou.

Druhdy předkládá Kirgiz kousky syrového m asa na hlavu zabité sajky, 
načež dravec vrhá se střelhbitě po kořisti.

Později vrhá se na čerstvou hlavu sajky i tehdy, když tam vnadidla není.
V tom případě zaráží drápy do kůže a roztrhává ji. Také oči jí vyklobává.

Po tomto cvičeni následuje cvičeni poslední. Tu rozhoduje se o lovecké 
způsobilosti chovaného dravce. Dlovené mladé sajce sváží se nohy, načež od
nímá se dravci kápě, jenž ihned se odvažuje sednouti si na hlavu své kořisti 
na polo spoutané nebo i na svobodu puštěné v nějaké ohradě. Mnohý vycvi- 
čenec, utrživ při prvním vzletu poraněni od rohů rozlícené sajky, zpěčuje se 
opakovati výpad. Z takového zbabělce nebývá již nikdy nic kloudného. Jiní 
vycvičenci nelekají se obrany napadené sajky, ale vrhají se na hlavu její tak 
dlouho, až mohou se pevně usaditi a své hrozné dílo vykonati.

Štvanice, jaká odbývá se na kirgizských stepech pomoci loveckých ptáků 
a chrtů, jest rovněž tak nebezpečná jako ukrutná. Zástup náruživých lovců vy
jede na bujných ořích. Ještě chvilka a celá družina, vypravená s několika 
sokoly a doprovázená smečkou chrtů, pádí v  největším trysku za stádem vyslí
děných sajek. Brzy jich dohoní. Několik sajek oddělí se ve strachu od hlavní



tlupy, odbočí ve stranu jinou, klopýtají, klesají, opět se vzpřimuji a dále utíkají 
po stepi. Jezdci a chrti jsou jim již v  patách. Již i sokolové a orli byli puštěni 
a  vznášejí se nad hlavami plachých sajek, třepetajíce křídloma a bušíce jimi

— 56 -

K irgizové na lovu. V ycvičený orel vrhá se na vlka.

do hlavy ustrašené kořisti. Konečně podařilo se jim zaryti své spáry hluboko 
do kůže, tak že nemohou býti již setřeseni. V úzkostech smrtelných vrhá se  
přepadená sajka do křoví, krvácí a klesá vysílením . V tu chvíli přikvačuji 
ještě  chrti a strhují sajku k zemi. Hned potom dorazí ke kořisti také jezdec  
a zasadí j i  smrtelnou ránu bičem.
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Karavanový čaj.

V Sibiři a v evropské Rusi pije se misto kávy čaj. Za nejlepší pokládá 
se tam č a j  k a r a v a n o v ý .

Také naši kupci objednávají si rádi čaj z Ruska a říkají mu čaj ruský. 
Ale na Rusi čaj neroste a musí přivážeti se až z daleké Asie. Pochopujete, že 
není dobře řikati čaj ruský.

Do Sibiře a do Ruska evropského přiváží se čaj z Cíny. Do jiných zemi
přiváži se též čaj indický. Některým  lidem  chutná lépe čaj čínský, jiným  čaj
indický.

Poslyšte, jakou cestou dostává se do Evropy čaj karavanový.
Karavanový čaj vyváži se ze střední č in y  po řece, která slově Jang-tse- 

kjang. Čínské slovo k j a n g  znamená po česku řeku. Potom vyváží se po moři 
a dále kolem hlavního města čínské říše, Pekinu, na velbloudech nebo na bů- 
volích, načež dopravuje se po poušti až ke hranicím sibiřským. Karavany musí 
konati přes poušť neboli G o b i  cestu asi 600 kilometrů dlouhou.

D alší cesta z Gobi vede do Urgy, posvátného m ěsta čínských poutníků,
a z Urgy do pomezního města Majmačina.

Slovo Majmačin, neboli lépe Maj-maj-čen, je  čínské a znamená na česko  
m ěstečko (čínsky č e n ) ,  kde se kupuje a prodává.

A skutečně kupuje a prodává se tam velmi mnoho zboží, zvláště čaje
a kožešin.

N ěkolik set kroků od Majmačina leží ruské město Kjachta. čaj dostává 
se  tam z č in y  teprve asi za tři měsíce. Štěstí ještě, že na Gobi málo pršivá,
sice by se čaj mohl deštěm zkaziti.

Do Kjachty přiváží se čaj v bednách dřevěných, načež se zašívá do vy 
dělané kožešiny buvolí, obrácené chlupy navrch.

Z Kjachty dopravuje se potom čaj do Irkutska po jezeře Bajkalském, 
dále přes Krasnojarsk do Tomska, Ťumeně, železnou drahou uralskou do Permi 
a po Kamě a Volze do Nižního Novgorodu na trh. K celé cestě z č in y  do 
Nižního Novgorodu je třeba asi šesti měsíců.

Za jediný z posledních roků vyvezlo se z Kjachty přes 90.000 beden čaje.
Chudší lid v Sibiři a na Rusi kupuje si lacinější čaj l i s o v a n ý  nebo-li 

c i h l o v ý .  Rusové říkají mu k i r p i č n ý .  Cihlový jmenuje se proto, že má po
dobu m aličkých cihel.

K dyž vytasil jsem  se na své cestě v horách Altajských se svým výborným  
čajem lištovým, sběhlo se všecko obyvatelstvo dvora, aby okřálo rozkošnou vůni 
jeho. Blaženost těch lidí byla dovršena, když se mohli rozděliti o zbytky mé 
snídaně.

Kočující národové sibiřští vaří si čaj s mlékem kobylím nebo oslím a při
dávají do odvaru trochu másla, loje a soli. Jídají ho lžicemi jako polévku.
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Květena sibiřských stepí.

Cestou z Tom ska k velehoří Altajskému pozoroval jsem  na Barabinské 
stepi rozličné róstlinstvo. Z počátku objevovaly se nejvíce byliny, jaké vídáme  
na našich lukách. Čím vice však blížil jsem  se k horám, tím více se ráz rost
linstva měnil. Přirodozpytci rozeznávají v  končinách těch květenu trojí: s t e p n í,  
l e s n í  a a l p s k o u .

Na stepi objevuje se zřídka kde pahorek, obklopený a porostlý skupinou 
bělinkými březinami. Mně zdálo se, že vidím v široširém tom oceánu trav 
vynořovati se ostrůvek nad velikou tu rovinu, jež  slově Barabinská step. Jedo
vaté bařiny a tůně se solnými jezery a jezírky učinily ji zemí pověstnou a 
proklatou, v níž jen mor a nákaza se rodí, přivádějíce v zápětí bídu a hlad  
m ezi stepní obyvatelstvo. Tam u prostřed líně plíží se Bagán, Karasúk a Burlá 
jakožto stepní říčky a rozplývají se v  několika jezerech, tak jako stepní řeky  
Čulym a Kargat, které vylévají se do největšího jezera Barabinské stepi, nazý
vaného č  a n ý.

Ale ani jezero Čaný ani ostatní jezera barabinská nemajíce odtoku, 
napájejí neustále bařiny a blata, zakrývaná rašelinníkem, brusnicemi bařinnými, 
bělavým  lišejníkem  sobím a kosodřevinou.

Takovým  nejjižnějším rašeliniskem  Barabinské stepi jest kraj při 55" se
verní šířky, kudy vedena jest hlavní silnice, uměle založená navezenou hrázi 
u prostřed blat, upomínajících ve mnohém na bařiny livonské v Evropě.

Skrovné hájky nejbídnéjších jedlí sibiřských jsou na stepi Barabinské 
úkazem vzácným a vídaným pouze v severní části při řece Omi ve společnosti 
jeřábů, vrb, osyk, m lázl březového, dřínu, kapradí a j.

Mokřiny stepní překážejí tu sice bujnému vzrůstu vyšší vegetace měrou 
nápadnou, ale ještě  více brání ji tu časté požáry stepní neboli „ p á l y “, způ
sobované rok co rok samými hospodáři Barabinské stepi.

Sotva že vesna zbavila travnatý kraj hávu sněhového, již oznamuje se 
od obce k obci den, kdy počne se pálením stepi. I vzplanou plameny rázem, a 
krvavá záře stepního požáru vznáší se v noci nad krajem po mnoho dní. Požár 
stravuje i vegetaci bařin a močálův a zachvacuje tu i stromoví, jemuž ani voda 
nebyla bezpečnou záštitou. Oheň všudy proniká a dokonává hrozné dílo lepší 
budoucnosti, neboť za krátko vypučí ze země hebké, svěží a hustší traviny, 
kdežto na místech, kam „pál“ nepronikl, rodí se tráva prořídlá, stávající se již  
počátkem července okoralou a tvrdou.

Druhé, co příčinou bývá jarních „pálů“, jest opatrnost stepních hospodářů, 
kteří by za letni doby utrpěti mohli nenadálým  požárem škodu nenahraditelnou, 
nejsouce jisti ani před vyhořením stavení a dědin. Vyprahlý povrch stepních  
bařin hořivá za léta po mnoho hodin, a takové rašelinisko jednou vzňaté dou- 
tnává pod zemi ještě  za doby zimní.

Stepní „pály“ jarní jsou bezpečným prostředkem proti přílišnému rozmno
žení hmyzu, zvláště pak žravých sarančí.

Ale proto přece není Barabinská step prosta sužovatelů, jakým i jsou krve
žízniví moskyti, líhnoucí se tu v myriádách. K dyž ranní páry počínají se 
rozptylovati teplým i paprsky, tu také moskyti povznášejí se ze stepních mokřin 
a poletují jako míhavé mraky, m izíce teprve palčivým  dnem, aby zapadajícím  
sluncem opětně se pozvedli. Za to však střečkové a bodalky vířívají^ ve vzduchu 
za největšího úpalu slunečního a vrhají se na vše, co je  živého. Člověk i do
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bytče utiká se z takových bařin stepních a na vždy dává kraji výhost při vši 
bujné jeho vegetaci.

Mračna m oskytů nescházívaji ani na jihu Barabinské stepi, kde bařiny 
objevuji se již  v  míře skrovnější. Pokládal jsem  se za šťastna, že opatřen jsa  
dlouhým závojem a rukavicemi; klidně mohl jsem  naslouchati jejich útočnému 
troubeni a bzučení.

Na sušších místech Barabinské stepi vln í se ostřice a vysoké kostřavy 
jako rákosí, tak že klasu jejich sotva lze rukou dosáhnouti. Vedle nich nachy
lují se k zemi jílek, sveřepec, ovsík, a když ocitneš se v pravé stepi, potom 
neuvidíš kolébati se vánkem  jenom  skutečné trávy, jichž tu jest sotva třetina 
mezi stepní květenou, ale tu bují vysoké trsy tavolnikové, křoviska růžová, 
zlatobýl, řebříček květů nachových, černýš, vikev a hrachor, oplétající lodyhy 
všeho bylinstva, v němž rdi se toten a rozkládá své speřené listy mohutný 
bolševník nad majoránem, kakostem, vratičem, stračkou, denivkou, štolou a m. j.

Na jihu Barabinské stepi květena stepní přechází znenáhla ve floru lesní, 
dostupujíc v podhoří altajském výše asi 300 m  a jsouc nejmladší mezi ostatním  
rostlinstvem. Neboť původem svým náleží době nepřiliš ještě vzdálené, kd}' 
moře ustupovalo zemi suché, zanechavši po sobě nezvratné doklady v četných  
hořkoslaných jezerech stepních, jakož i v někdejším dně a nynější půdě stepní, 
přesycené m ísty vrstvami solnými.

Zkoumajíce složení stepní půdy, shledáme, že neobsahuje v sobě stejné 
m nožství soli na všech místech, ba vyskytují se i v samém středu stepi kraje, 
jejichž půda prosta jest téměř vší soli. Zvláště vyvýšeniny stepní obsahují ve 
svých vrstvách jen málo soli, kdežto stepní údolí a úvaly bývají solnými vrstvami 
takořka povlečeny.

Zajisté že v kotlinách někdejšího dna mořského voda nejdéle se zadržela, 
znenáhla se vypařujíc a usazujíc tam vrstvy solné, nebo že zachovaly se po 
dnes jakožto jezera pozbývající slané vody víc a vice přítoky sladkovodními.

Také voda dešťová a sněhová rozpoustívá solinosné vrstvy stepní, přená
šejíc rozpuštěnou sůl do prohlubní a kotlin, které se po vypaření vody pokrývají 
bělavým povlakem.

Nápadné ubýváni vody ve stepních jezerech pozorováno bylo zvláště  
dobou poslední. To platí nejen o jezerech stepi Barabinské, ale též o jezeře 
Balchašském , Aralském a Kaspickém. Podle starých map byla kdysi jezera  
stepi Barabinské mnohem větší nežli nyní, zvláště pak ztrácejí se na březích 
západních.

Podle množství soli, ve stepní půdě obsažené, převládá ten neb onen 
druh stepních rostlin. Solné rostliny přidržují se okrajů solných jezer a stepních 
kotlin, majíce silné šťavnaté listy a řapíky, a prozrazujíce již svou chuti sůl ve 
všech částech.

Zařadiš-li takové rostliny sušené do sbírek, znamenáš, že přitahují vlhkost, 
vysýchajíce velm i pomalu. Pro tuto vlastnost zachovává se svěžest solných  
rostlin v přírodě i za největšího parna letního až do podzimku, kdežto ostatní 
květena znenáhla odumírá již počátkem léta.

Většina solných rostlin stepních náleží lebedovitým, které vyznačujíce 
se  malými květy, nedodávají stepi pestrého nádechu.

Stepní kraje, pokryté takovým i rostlinami, mají nádech šedozelený a 
pouze na podzim žlutý a zardělý. Za mé cesty  po stepi Barabinské v měsíci 
srpnu a záři červenal se okraj „hořkých“ jezírek jako rudý pruh, vytvořený  
hlavně rostlinou řečenou S c h o b e r i a .  Po skrovnu objevuji se v takových  
m ístech jiné rody, tím méně však křoví a stromoví.
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Půda Barabinské stepi složena jest hlavně z pisku a hlinitého slinu, a 
byla by zemí velice lirodnou, kdyby m ěla v sobě příhodnou vláhu. Ukazují 
k tomu břehy stepních řek, které zelenají se nejenom šťavnatými lukami, ale 
i lesy  jehličnatým i.

Za léta pražívá slunce na Barabinské stepi tou měrou, že půda hluboko 
vysycbá a puká, a poutník projíždějící tím krajem za pozdního léta ani netuší, 
že tu vlahým  jarem probouzí se vesna k nádhernému životu, odívajíc všecken  
povrch pestrobarevným kvítím tisícerých rostlin cibulovitých.

Ale sotva že vláha, v půdě sněhem zůstavená, se vypaří, mizejí též 
první poslové jara a letem zbývají stepi pouze rozmanité pelyňky. Šedá barva 
jejich jest příčinou, že celý stepní kraj zdá se býti jako zasněžený neb ojíněný. 
Jen tu a tam vlaje kavyl, zajímaje veliká prostranství stepní a zaměňuje jedno
tvárnost stepní končiny.

Pole zdělávaná na stepi Barabinské m ívají půdu tmavou, mnohdy černou 
jak  uhel. Rusové nazývají půdu takovou č e r n a z j o m .  V půdě té rodí se výborná 
pšenice, a s pšenicí přestává tu i černý chléb, vídaný a jídaný hlavně v sever
nějších krajích sibiřských. Černavý stepí Barabinské a jiných stepí sibiřských 
nepřekonávají úrodností svou „černou zem i“ evropské Rusi, aniž dosahují je jí 
hloubky. Půda se tu ovšem nemrvi, ale nechává se ležeti úhorem 6— 20 let. 
Hospodář širé stepi beztoho pěstuje jenom tolik obilí, čeho potřebuje pro vlastní 
potřebu, nenalézaje pro své plodiny kupců.

V Semipalatinsku.

Když ukázaly se mi na obzoru zelené kupole a minarety se zlatým půl
měsícem, zabušilo mi srdce radostí, jako bych se blížil k  samé zaslíbené zemi, 
v niž dojiti jsem  měl po trampotné cestě kýženého klidu a oddechu, svrchované  
již potřebného.

Krvavé červánky západu slunce lem ovaly v nachových barvách výšiny  
sem ipalatinské a vykouzlovaly přede mnou čarovný obraz luzného Východu, kde  
islám ještě zapouští kořeny v moslimskou půdu, a kde Tatar a pokrevný Kirgiz  
svorně^ vzývají Nejvyššího v m ešitách vedle chrámů pravoslavných křesťanů.

Široširou step, m ísty mírně zvlněnou, měl jsem  po několikadenní jízdě  
za sebou. Jako nepřehledné moře přede mnou se otvírala a za mnou se  
zavírala. Den za dnem mijel v jednotvárnosti. Nade mnou klenula se obloha, 
na všecky strany kolem kolíbala se tráva, m ísty svěží jako na bezměrném  
palouku, a středem nekonečné té stepi letéla moje trojka za dne i za noci 
v divokém trysku vytrvalých běhounů, až dostihl jsem  konečně Sem ipalatinska.

Chcete věděti, kde leží Sem ipalatinsk ?
Usnadním vám hledáni v mapách. Vezměte do ruky mapu Asie, najděte  

si 80. poledník, při němž leží také Ceylon, k  tomu pak 50. rovnoběžku, k  niž 
též naše Praha přiléhá, a nemůžete při vyhledávání středoasijského m ěsta Semi
palatinska zabloudit.

Z Prahy do Sem ipalatinska je  ovšem trochu velký skok. N a takový výlet 
nevydává se člověk ovšem každý rok.

Já sám bych k takové exkursi ani čtenáři neradil, leda že by se chtěl 
spokojiti leckdys lůžkem na tvrdé podlaze nebo na tvrdé pohovce ve společ-



nosti nesčetných, ale za to věrných a čilých rusů, jim ž na slovanském  tom 
východě „prušáků“ přezdivajl, a že by měl žaludek jako kachna a sílu zdraví 
jako Herkules.

Já vzal na tu asijskou cestu od každého něco a k tomu trochu odvážnosti 
a lehkomyslnosti.

Že v těch končinách toulají se při hlavních silnicích tlupy utečenců (bro- 
ďagů), přepadávajíce cestující jak  na blízku měst tak i na cestách v hustých  
pralesích, pokládal jsem  za pohádky, a projížděl jsem  širošíré středoasijské 
končiny, opuštěné m ísty od Boha i od lidí, tak spokojeně, jako výletnici pražští 
své okolí.

Kromě toho jsem  ctitel dobré studené a svařené smetany, a o tu není 
v  stepnich krajinách kočovných i usedlých Kirgizů a kozáků nikdy nouze, tak 
jako ne o chutný černý chléb, černý tak jako sama „černá zem ě“ jihozápadní 
Sibiře. A smetana, čaj a chléb šly  mi tam náležitě k  duhu hned po ránu, byť 
jsem  i zhusta vyjíždival neumytý a neěesaný.

Závidite-li mi toho výletu a jeho radostí, jdětež tedy a nastupte cestu do 
Sem ipalatinska. Vyjeďte z Prahy přes Krakov do Granice a do Varšavy, 
z Varšavy do M oskvy a Nižního Novgorodu,^ odtud parolodí do Kazaně a do 
Permi, železnou drahou přes Ural až do Ťumeně, dále pak po řece Tuře, 
Tobolu, Irtyši a Obi do Tomska, a povozem podél předhoří Altajského do 
Barnaula a přes Barabinskou step k vysokém u Altaji, urazte tak asi půl devátá  
tisíce kilometrů a budete v Semipalatinsku.

Potom můžete si už také zajeti do čínské Mongolie. Ten výlet přes 
Usťkamenogorsk vás již neznaví. Ba nadchne vás spíše velikolepá příroda 
v rozervaných korytech bystrotokého horního Irtyše, a vy  zpomínati budete 
po celý život na malebné divočiny Buchtarminské při čínském  pom ezí jako na 
půvabné zátoky vinorodého Rýna a na strminy Českosaského Švýcarska.

Když vjížděl jsem  do Semipalatinska, bylo na ulicích ticho jako o svátek. 
B y lí m uhammedanský svatvečer. Se západem slunce vystupovali muezinové na 
mineraty všech sedmi mešit a houkáním svolávali pravověřící k modlitbě.

Ale nejsou to ony štíhlé minarety, pnoucí se do vysoka, jaké vídáme 
v  metropolích moslimů balkánských, m aloasijských a afrických. Těch půvabů 
poutník po sibiřském orientě nevídá.

Dávno se západem slunce také krámy moslimů spěšně se zavíraly, a kde  
kdo z nich jen mohl, každý plnil, co káže korán. •

Na pěkné mešitě sem ipalatinských Tatarů zelenaly se báně a vížky mina
retů, kolem m ešity zelenaly se hedvábné kaftany zbožných věřících. Tataři 
přišli v turbanech, Tatarky zahaleny v bělostném jašm aku (závoji) a v pestrých  
feredžích jako plášť se vlnících.

Ulice, jim iž jsem  projížděl, byly široké s domy nízkými, nejvíce dřevě
nými, rozloženými na velikém  prostranství, jež nemůže býti pokládáno za nic 
jiného, nežli za písečné dyny. V sypkém  jejich písku kola povozu hluboce se 
probořují, a noha pěšího, zapadající do pisku až po kotníky, jen ztěží se z něho 
vynořuje.

Na rozlehlém náměstí kupí se tam písek dokonce ve vysoké závěje, pole
tuje větrem brzy sem  brzy tam jako na dynách kuronských nebo jako na samé 
Sahaře. A přece nazývají se ty lesůprázdné kraje středoasijské sibiřskou Itálií.

Abyste prošli město Sem ipalatinsk na dél, k tomu byste potřebovali malou 
hodinku, na šíř půlhodiny ěasu, a přece má osada jenom asi 18.000 obyvatelů.

P ěšky , jsem  tam ovšem chodil co nejméně. Bylo by to pro poutníka 
hanbou, aby v městech sibiřského orientu pěšky chodil. Najím al jsem  tedy za
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babku lehký tarantas a uviděl jsem  tak v  krátké chvíli všecky znamenitosti 
m ěsta vlastního jakož i kozáckého „forštadtu“, kromě výhonu a kromě před
městí neboli slobody zářični.

V sypkém  tom písku také povoz jen stěží může jeti ku předu. Jedem e 
jako v  peřinách. Drnčení a rachot kolesek se tam nikdy nerozléhá. Jízda semi- 
palatinským i dynami spíše podobá se tiché jízdě v gondoli někde v  lagunách  
benátských nežli jízdě v povoze m ěstským i ulicemi.

O kámen je  tam ovšem nouze neslýchaná. Kopni kam kopni, všudy  
přijdeš jenom na písek, hlínu a štěrk, zkrátka na náplav, jenž vyplňuje celou 
nížinu severoasijskou.

Zobrazovati blízké okolí sem ipalatinské při Irtyši jakožto divočinu s tro
skami skalin a s vysokým  pobřežím, složeným z balvanitých hornin, jako přináší 
H ellwaldův spis o Střední Asii na stránce 97., mohlo státi se jenom nedopa
třením, jež opakuje se ve spisech toho druhu několikráte. Spisovatel za spiso
vatelem vyjím al obrázek krajinky, původně Atkinsonem předvedený a znázorňující 
vlastně malebné kraje Buchtarminské, a tak rozšířil se omyl po všech obrázkových 
knihách, o střední Asii jednajících.

Sem ipalatinsk založen jest dílem při pravém břehu Irtyše, dílem při Semi- 
palatince, jež se vylévá do Irtyše. Pravý břeh Irtyše povyšuje se nad hladinu 
asi 6 metrů, levý jest zcela v šanc vydán povodním.

Za jarních povodní rozvodňuje se i Sem ipalatinka do široka, neřku-li 
dravý Irtyš, jenž pak odtud bývá v  prvých m ěsících i pro velké a pohodlné 
kolové parolodi splavný. Tou dobou udržuje se paroplavební spojení, a to jednou  
za 14 dní, mezi Semipalatinskem při horním toku a mezi Omskem a Tobolskem  
při dolením toku Irtyše a řekou Tobolem a Turou až s Ťumení.

V m ěsíci červenci a srpnu mívá Irtyš při horním toku tak málo vody, že 
mohou parolodi plouti toliko z Ťumeně do Pavlodara a nikoli až do Semipa- 
latinska.

Splavnosti Irtyše bylo užíváno již v prvé polovici 17. století. Kupci dopra
vovali k hořejšímu jeho toku náklady soli ze stepních jezer pomocí velbloudů, 
aby je  potom po Irtyši plavili na sever mezi kupce ruské v Tobolsku a jinde.

Sem ipalatinsk jest také východiskem  karavan, nastupujících odtud cestu 
na všecky strany do odlehlých končin střední Asie.

Do roka vydává se ze Sem ipalatinska asi padesát karavan dílem do 
M ongolská a to do Kašgaru, Kuldže a Čugučaka, dílem na tržiště ruské střední 
Asie jako do Taškentu, Věrného, Sergiopolu, Kopalu, Samarkandu, Buchary 
a jinam.

Ze Sem ipalatinska do Taškentu počítá se přes 1000 verst neboli asi 40  dní 
karavanové cesty, do Kašgaru přes 1100 verst, do Kuldži 665  verst neboli asi 
25 dní karavanové cesty, do Čugučaka, předního to tržiště v západní Číně, 
asi 380 verst neboli 12 dní karavanové cesty. Verst jest o málo větší nežli 
kilometr.

V Čugučaku může člověk okoušeti již všech čínských jídel, kromě drahých 
lahůdek, jako jsou vlašťověí hnízda, žraloci ploutve, jeleni svazy. Za to však  
obslouží nás čínský hostinský chutnými řízky z m asa obloženého vkusně cibulí, 
řetkvičkou a jinou zeleninou. Na drobných m iskách předloží vám cukrovinky 
a ovoce v cukru zavařené. Tam pochutnati si již můžete na silné rýžové kořalce, 
jež  vám tím více chutnati bude, protože se pije z něžných nádobek drahého 
a tuhého kamene, jenž slově n e f r i t  nebo také j a d e i t .
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Já snil již o činské kuchyni v Semipalatinsku. Ale kromě dvou čínských
hostí s dlouhými copy, ubytovaných v témže hostinci co já, nic čínského v ho
spodě jsem neviděl.

„Gostinica Štěpánova“ jest budova dosti veliká. Ale hospodského rázu 
nemá. Vypadá tak jako všecka „nomera“ mezi Urálem a Altajem. Společné 
nějaké jídelny nemá. Hosté zvou se navzájem do svých pokojů a krátí si 
chvíli při čaji a hrou v karty. Hostinské pokoje jsou na jedno brdo: holé čtyři 
stěny jako po vystěhování nebo po licitaci. Kromě železné postele se slamnikem, 
stolku a stolice jiného nábytku v něm nespatříš. O peřiny stará se každý  
cestující sám, bera s sebou na cesty kromě podušek a polštářů také prostě
radla, ručníky, župan a vše, co k takové cestovní výbavě náleží.

Navštívíš-li sem ipalatinský bazár, jistě budou ti prodavači nabizeti také  
skládací postel asi za 14 rublů, jakoby ti říci chtěli, že pořádný cestovatel po 
stepních končinách středoasijských má s sebou vléci také pořádnou postel, jako  
hlemýžď svou skořápku.

Mne vábily k sobě více laciné turkestánské koberce ve velkých rozměrech
a všeliká hedvábná vyšívání orientálská, nyní již na mnoze šicím strojem
prováděná.

Laciný je  v Semipalatinsku čaj, zvláště cihlový, drahý je  tam cukr. 
„Funt“ čaje, to jest asi V2 kilogramu nejlepší jakosti prodává se v semipala- 
tinských krámích za 1 rubl 80 kopejek, „funt“ čaje cihlového neboli kirpičného 
za 3 0 — 40 kopejek, což jest asi dvakrát tolik haléřů.

Kromě k mamonu projevuji obyvatelé semipalatinšti náklonnost i ke snahám  
šlechetnějším. Takové alespoň prozrazují se ve veřejné m ěstské knihovně a 
přírodnickém museu. K atalog knih sem ipalatinské knihovny, jejž mám v rukou, 
nevykazuje sice na tisíce děl, ale za to pěkný výběr, jakkoli počátky té knihovny 
pocházejí z let 1883. Četně zastoupeni jsou v ni spisovatelé angličtí, francouzšti 
a němečtí vedle spisovatelů ruských.

Přední zásluha o založení sem ipalatinské knihovny a musea náleží vojen
skému gubernátorovi Procenkovi. Čítárna knihovny přístupna jest každodenně.

Správa těchto ústavů náleží „Statistickému komitétu oblasti sem ipalatinské“, 
jenž vydává občasně i práce národopisné. Takovou knihou jsou na příklad Pří
spěvky li výzpytu právních obyčejů mezi Kirgizy.

Vypovězenci, vysýlaní do vyhnanství semipalatinské oblasti, náležejí k  lep 
šímu a pokojnějšímu řádu. Mnozí ze studujících tam zavezených přičiňují se  
o zvelebení obou řečených ústavů, pomáhajíce upravovati sbírky a provádějíce 
z dlouhé chvíle pozorováni meteorologická. Mnozí z nich jsou odkázáni toliko 
na skrovný plat měsíční, vládou jim vykázaný, a  jsou s to uživiti se jenom tak, 
že několik jich zařizuje si domácnost společnou.

Šťastnější jsou ti, jim ž dostává se tam nějakého místa v  rodině za domá
cího učitele.

Když ubíral jsem  se ze své cesty po střední Asii z Pavlodara po Irtyši 
do Tobolska, seznámil jsem  se na parolodi s několika studenty. Aleksandr 
Michailovič Šuvorcev ubíral se ze Saizanu od hranic čínských na studie až do 
Petrohradu. Otec jeho byl m ezi prvními Rusy, kteří usadili se tam mezi Kal- 
muky, a kázal jim jakožto missionář pravoslavnou viru, z počátku pouze rukama, 
protože kalm ucky neuměl. Druhý student, Vasilij Konstantinoviě Izmenov z Kara- 
kola, šel na studie do Moskvy^ Třetí, m ladý Kirgiz Abděrachim Uzkinbajev, 
ubíral se na reá ln i' studie do Ťumeně.

Čtvrtý, Aleksandr Viktoroviě A., vracel se z dvouletého vyhnanství, strá
veného v  Semipalatinsku, na Kavkaz. Zapleten byv ve spiknutí, vypovězen byl
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a odvežen v trestanecké lodi do Sem ipalatinska zároveň s mladistvou kněžnou 
N., jež však po prošlé lhůtě svého vyhnanství v nedalekém Usfkamenogorsku  
zemřela. Věrný její spolutrpitel odvážel potom rodičům toliko mrtvolu její až 
do Tiflisu. Trojnásobná rakev na palubě naší lodi uložena byla mezi hromadou 
sladkých tykvi.

Co bych dále vypravovati měl o Semipalatinsku, nevím. Více toho nemám  
ve svém  cestovním denníku poznamenáno.

Jen tolik ještě připomínám, že jméno města odvozuje se od „sedmi paláců“ 
či vlastně od sedmi kamenných budov, po nichž za časů cestovatele Gmelina 
roku 1771 spatřovaly se ještě zříceniny. N ěkdejší ta stavení sloužila prý za  
modlářské božiště kalmucké.

Cesty a železnice v Sibiři.

Za mého cestování po Sibiři roku 1887 končila železuice za Uralem  
v Ťumeni. Kdo chtěl dále na východ Sibiře cestovati, užil za léta paroplavby 
nebo je l vozem a za zimy na saních po hlavní příční cestě, jež  nazývá se 
p o š t o v n í m  t r a k t e m  s i b i ř s k ý m .

Při této poštovní cesté leží m ěsta Tumeň, Išim, Omsk, Kainsk, Kolyvaů, 
Tomsk, východněji pak Mariinsk, Ačinsk, Krasnojarsk a Irkutsk.

Z Irkutska vede hlavní trakt na jihovýchod při jezeře Bajkalském  do 
Verchnéudinska, odkudž vysý lá  větev na jih do Troickoslavska a Kjachty, 
potom na severovýchod do Čity, Blagověštčenska, Chabarovky a Vladivostoka.

Také jiné poštovní cesty  se k  tomuto hlavnímu traktu připojují, vedouce 
k němu z Orenburka, Semipalatinska, Barnaula, Minusinska, Jakutska a od jinud.

Všemi těmi cestam i prochází zároveň telegrafický drát, vyjím aje silnici 
jakutskou.

Mezi těmi m ěsty jest vzdálenost úžasná. Což je  délka celé říše Rakousko- 
uherské proti vzdálenosti, jaká jest na příklad mezi Ťumeni a Vladivostokem  
anebo dokonce mezi Ťumeni a Petropavlovskem na K am ěatce! A z těch vzdá
lených končin světa nastupují studující cestu až do Petrohradu!

Student, ubírající se na vysoké školy do Petrohradu, musí konati cestu  
z Kopalu 4537 verst, z Irkutska 5611 verst, z Kjachty 6268 verst, z Jakutska  
8429 verst, z N ikolajevska 9925  verst, z Petropavlovska až 13.413 verst, to 
jest asi 14.300 kilom etrův! K vykonání takových cest nestačují Sibiřanu ani 
sedmimílové boty pohádek našich , ani patnáctimílové boty pohádek skandi
návských. Sibiřan spoléhá nejvíce na rychlonohé běhouny.

Aby osoby a zboží mohly býti rychle dopravovány, zařizovaly se v Sibiři 
poštovní stanice již v  16. století. N azývaly se „jam y“. Na těch usazováni byli 
vozkové z přinuceni, aby dopravní tu práci zastávali. Roku 1732 počítalo se 
takových „jam ščíků“ 6723.

Poštovní stanice vzdáleny jsou od sebe 16 až 40  verst, řidčeji přes 60 verst. 
Sloup, postavený před staničním stavením, udává vzdálenost sousedních stanic. 
Každá stanice vydržuje závazně určitý počet koňů, na příklad Ťumeň 16, 
Tobolsk 12, Omsk 40, Tomsk 24. Stanice opatřeny jsou též několika povozy 
(sáněmi). Jízdné platí se na každé stanici. A protože v dědinách sibiřských
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bývá nouze o drobné, opatřujeme se v  m ěstě hodnou zásobou peněz drobných. 
Poplatek za jízdu na poštovním traktu vyměřen jest přesně vládním nařízením.

Kdo užiti chce takové vládní pošty, tomu vykázati se jest úředním spisem, 
vydávaným  toliko v gubernialních městech. Cestující oznámí své jméno a stav  
na úřadě jakož i cíl své cesty. Úředník seěte vzdálenosti všech stanic, kterými 
se pojede, a vydá „po ukazu Jeho Veličenstva hosudara imperatora, samoděržca 
vserosijského“ projezdní listinu, nazvanou p o d o r ó ž n a j a  a opatřenou pod
pisem gubernatorovým.

Za vydání podorožné platí se 1 kopejka za každou verstu konané cesty. 
Má-li tedy na přiklad někdo projeti poštovním traktem 2000 verst, zaplatí za 
podorožnou 2000 kopejek t. j. 20 rublů kromě kolku a obligátního zpropitného 
dotěravému písaři.

Tato listina opravňuje nás k neodkladné dopravě ze stanice ke stanici 
jakož i k užití poštovních světnic k  bezplatnému nocování a přeležení na prosté 
pohovce nebo na zemi. Přednost má pouze ten, kdo dříve s listinou přijel, 
podle slov: kdo dřív přijde, ten dřiv mele.

Osoby, cestující v záležitostech úředních a opatřené podorožnou „ku- 
rýrskou“ nebo „korunní“, mají přednost přede všem i jinými, též pošta s listy  
a zásylkam i. Pro kurýry musí míti stanice stále tři koně pohotově. „Korunní 
podorožnou“ poznávají jam ščici po dvou pečetích. Cestující, opatřený takovou 
listinou, neplatí ani mýta ani převozného ani za mazání kol.

O příjezdu a odjezdu pocestných vede se zvláštní kniha.
Kromě poplatku za vydáni podorožné platí se na každé stanici 1V-2 kopejky  

za každého koně a za každou verstu, nad to pak ještě 12 kopejek za užití 
kibitky nebo tělegy od štace ke štaci.

Mnozí domácí cestující užívají pohodlného kočáru bud svého buď najíma
ného, by nemusili svých zavazadel stále překládati a tím čas mařiti.

Koná-li tedy někdo cestu 2000  verst párem koní a 70 stanicemi, vydá  
za takovou cestu následující sumu:

za projezdní l i s t i n u ..............................20  rublů
za dovozné po 3 kopejkách za koně 60  „
za povozy 70 stanicemi po 12 kop. 8 „ 4 0  kop.

dohromady . . 88 rublů 40  kop.

K tomu přlpočísti ještě třeba zpropitné vozkovi, který dostává na každé  
stanici 15— 20 kopejek na čaj nebo na vodku, je-li Rus, nebo na kumys, je-li 
Kirgiz. T edy celkové vydáni za 2000  verst asi 100 rublů.

Sibiřské stanice poštovní nejsou sice zároveň zájezdnými hostinci, ale 
proto přece dostati lze tam mléko, chléb a nějaké vejce. Samovar ovšem nikdy  
neschází. Ostatní spíži vozívá si každý s sebou.

Kromě této dopravy poštovní užiti lze v  Sibiři také koní dobrovolně pro
najímaných. V době, kdy sedláci nejsou zaměstnáni prací na polích, cestovati 
lze touto „volnou poštou“ mnohem laciněji nežli „na lošaďjach (koních) po- 
štových“, zvláště za zimy, kdy jeden přes druhého nabízí se k  lacinější jízdě.

Roku 1888 čítal jsem  v ruských listech častěji zprávy, že vláda zamýšlí 
založiti v Sibiři na přič železnou dráhu a zvelebiti tak zemi, jejíž výnos mohl 
by znamenitě přispěti k  rozhojnění blahobytu veliké svaté Rusi. Sibiř není 
jenom zemí nejkrutějších mrazů (dostupujících na některých místech, jako na př. 
ve Verchojansku při řece Janě, až 68 stupňů pod nulu dle teploměru Celsiova),

J .  K o ř e n s k ý :  A sie. g
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ale je také krajem, jehož přeúrodné lány osaditi může na milliony lidí, aniž 
by ji dostatečně zalidnili. Tak jest Sibiř rozlehlá!

Od objevení Sibiře uplynulo již více nežli tři sta let, ale přistěhovalců 
valně rozlehlé té zemi nepřibylo. Ruské vládě nepodařilo se využitkoval 
pokladů hospodářských, jim iž Sibiř zvláště v některých končinách oplývá.

Jak rychle naproti tomu osazeny byly široširé kraje, jež tvoří nyní Spo
jené státy severoam erické! Co tam našich krajanů, kteří Ameriku za druhou 
svou vlast zvolili a ke slušnému blahobytu si pom ohli!

Před několika desítiletím i snažili se někteří naši krajané příměti své 
rodáky k tomu, aby stěhovali se na Sibiř, kde ještě tolik výnosné půdy ladem  
leželo a podnes ještě leží. Chtěli zaříditi českou osadu ve východní Sibiři při 
řece Amuru. Chtěli se tam stěhovati také mnozí Čechové američtí. Byli tam 
již vysláni zvláštní poslové a důvěrnici, aby se o výhodách krajů Amurských 
přesvědčili; ale když roku 1863 vypuklo povstání polské proti Rusům, bylo od 
zam ýšleného osazení Amurska skrze Čechy upuštěno.

Myslím, že se tak stalo jenom na prospěch našich krajanů. Mezi tím, co 
Amerika překvapovala celý svět úžasným pokrokem, Sibiř ostávala zemi za
nedbanou. Ještě dnes jest mnoho práce v Sibiři potřebí, aby se mohlo o ní 
říci, že jest zemi pokročilou.

Poslední dobou vším ala si ruská vláda vice zájmů sibiřských, odhodlala 
se zvelebiti cesty a usnadniti spojeni mezi odlehlým i těmi končinam i: usnesla 
se vystavěti železnou dráhu, jež by vedla od hranic evropských až k vodám  
Tichého oceánu, do Vladivostoku. Vystaví-li se pak ještě železnice, jež by 
spojila přiuralské město Perm s proslulým tržištěm na Volze, s Nižním Novgo- 
rodem, potom spojeny by byly železniční trati dva oceány, moře Atlantické 
a Tiché. Z Petrohradu bude se pak moci jeti po železnici nepřetržitě k  Veli
kému oceánu a k nejzazšim  hranicím čínským  asi 10.000 verst!

Z památné té železnice sibiřské, k jejimuž postaveni bude třeba asi 
400  millionů zlatých, jest již tohoto roku (1895) hodný kus hotov. Vede již 
od Uralu až do Omska. Co nejdříve spojí se železniční tratí Omsk s Tomskem, 
Krasnojarskem, Irkutskem, Chabarovkou a s Tichomořským přístavem, jehož 
jméno Vladivostok.

Od této železnice kupci a obchodnici sibiřští mnoho si slibu jí: Dráha tato 
stane se mohutnou tepnou obchodní a otevře ruskému kupci nový svět a nové 
obchodní směry. Budef spoj ováti čtyry sta millionů Číňanů a přes čtyrycet 
millionů Japonců s Evropou za prostřednictví Ruska.

Sibiřská universita.

Po čem v Sibiři toužili po mnoho let, toho se obyvatelstvu konečně dostalo.
Sibiřané, kteří chtěli dopřáti svým synům vzdělání na vysokých školách, 

museli je posýlati do nedávná do Kazaně, do Moskvy, Petrohradu, zkrátka do 
dálných měst evropských. Studentům bylo tedy konati cestu mnohdy deset 
tisíc i v íce kilometrů dlouhou, jak jsem  se již dříve zmínil. Cesta taková byla 
dříve tím zdlouhavější, protože Sibiř neměla do nedávná žádných drah železných. 
Studenti potřebovali k vykonání té cesty několik neděl a měsíců. Proto vídali
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je rodičové teprve po několika létech, neboť synové jejich přicházeli na prázdniny 
jednou za několik roků.

Bylo to v Sibiři radosti, když roznesla se zpráva, že dostane se asijském u  
Rusku vysokého učeni!

Když roku 1888 vracela se zase jeseň v sibiřské kraje, bylo v  Tomsku 
veseleji.

Jako tažné ptactvo přitáhli tam zástupové studentstva ze širých stepi 
rozlehlé Sibiře a malebných končin horských od Altaje a Hřbetů Sajanských, 
aby poprvé shromáždili se pod praporem vysokého učení sibiřského a věnovali 
duševní sily  k povznesení své vlasti. Nadějný dorost studentstva opouštěl až 
dosud sibiřskou otčinu a nevracel se již, dospěv svého rozvoje na sesterské  
Rusi evropské. Sibiř ostávala tak stromem bez květu a bez ušlechtilého ovoce, 
jakkoli byl svrchovaný čas, aby také tam rozžata byla pochodeň osvěty, oza
řujíc! nový život s lepším i nadějemi.

O vysoké učení sibiřské ucházela se mnohá města. Tobolsk domníval se 
míti na ni všecko právo historické, ale pozbyv prodlením doby svého významu  
jakožto někdejší město hlavni, odešel zkrátka.

Více troufalo si inteligentní město Irkutsk, ale nedosáhlo svého záměru 
rovněž tak jako Omsk.

Ze zápolení toho vyšlo město Tomsk vítězně a slavilo r. 1888 skutečně 
otevřeni sibiřské university.

Zříditi vysoké učení v Sibiři bylo již snahou na počátku tohoto století. 
Úkaz císaře Alexandra I. z roku 1803 nařizoval předběžně založiti mimo jiné  
také universitu v Tobolsku. Ale ostalo vše při dobré vůli.

V létech šedesátých m yšlénka obnovila se a roku 1875 těšila se již Sibiř 
nejlepší nadějí. Zásluha patři generálnímu gubernátorovi západní Sibiře Ka- 
znakovi. Rusko-turecká válka zadržela sice provedení, ale ne na dlouho.

Roku 1878 rozhodla státní rada, že universita zařízena bude v Tomsku. 
Mnoho pomohl k tomu tomský občan Cibulský, jenž věnoval příští vysoké  
škole 100.000 rublů, vym íniv si, že bude založena v Tomsku.

Když přišla zpráva o rozhodnutí státní rady do Tomska, bylo celé město 
na nohou, a šťastná ta novina oslavovala se všudy slavnými hody a radovánkami. 
Každý telegram, jenž novou zprávu přinášel o příznivém vyřízení, tiskl se 
zlatou literou, vykládal se za výkladní skřiuě a rozdával se mezi jásající lid. 
Toho dne nebylo depeší konce. Jaktěživo nebylo na úřadě telegrafickém v Tomsku 
tolik práce.

Kapitál, věnovaný kdysi k založení university sibiřské velmožem P. G. 
Děmidovým, vzrostl zatím na 15').000 rublů. A. M. Sibirjakov daroval 100.000  
rublů kromě 10.000 rublů na knihovnu. Město dalo 30 .000  rublů, Trapeznikov
10.000 rublů, Permikin 1000 rublů, Kuznecov 500 rublů.

Roku 1879 daroval Cibulský nových 40 .000  rublů, aby stavbu universit
ního stavení urychlil.

Když roku 1880 kladl se základní kámen k budově, bylo pohotově
485 .000  rublů. Knihovna čítala již 35 .000 svazků, k  nimž přibylo ještě  50.000  
svazků, které poslala vláda roku 1885. Později dostalo se universitě tomské 
skvělého daru kupcem Salmonovým z Kjachty. Věnoval jí 150.000 rublů.

Za mé návštěvy v Tomsku roku 1887 bylo již vše pohotově, a mohutné 
budovy velikolepé té stavby skvěly se již v  plném lesku, zajímajíce místo na 
pokraji města při hlavní silnici sibiřské. Vystrojeny byly vším  komfortem. Před 
nimi bujely již trsy květin, zelenalo se stromoví a křoví v botanickém sadě,

5*
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právě tam zakládaném, a se tří stran šum ěly ratolesti boru a haluze bře
zových hájů.

Sibiřská universita nemohla míti položení poetičtějšího, obklopena jsouc  
bělostnými břízami, jež v Sibiři všudy nás provázejí.

Pro mne jest vzpomínka na návštěvu universitního paláce v Tomsku 
zvláště milá, protože v botanickém sadě, jenž universitní budovu objímá, pučí, 
bují a kvetou mnohé byliny, jejichž sem énka dozrávala kdysi v  botanické za
hradě na Smíchově, v  m ěstě mého učitelského působení. Ř iditelství botanické 
zahrady universitní zaslalo sem énka do Tomska darem a výměnou.

Tomská universita měla dne 1. ledna 1890 asi 200  posluchačů. Z těch 
bylo asi 69 rozených Sibiřanů.

Na vymření.

Dobýti Sibiře přineslo domorodcům zkázu. Jako jinde, tak i v Sibiři 
odehrává se příchodem vzdělaného člověka do zemí barbarských teskná, ale 
neodvratná truchlohra, kterou prvotní národové přivádějí se v záhubu. Civili- 
sovaný Evropan stírá domorodce s povrchu zemského vůčihledě i v  širých 
krajích nehostinného severu sibiřského, i v pralesích a prériích amerických  
a v souostroví Tichého oceánu.

Bojovné družiny, vysílané do Sibiře ku podmanění národů asijských, 
nepočínaly si jinak nežli Španělové mezi rudochy americkými. Oslabování, 
vydírání a ničeni domorodců bylo jejich heslem a vydařilo se tak, že původní 
plemena sibiřská jsou nyní proti živlu cizorodému v menšině.

O násilném vyhlazování domorodců sibiřských smutné uvádějí se zprávy 
u věrohodných kronikářů. Mnozí z domorodců vymřeli nedávno do posledního, 
a neostala po nich jenom pohádka, že byli tak četní jako hvězdy na nebi. Po 
Omocích, Kotech, Mateřích, Asanech, Arincich a jiných Sibiřanech není teď 
ani stopy. Akademik Mliller a Gmelin viděli r. 1753 posledního Arince, který 
mluvily svou mateřskou řeči.

Šaškov připomíná statistickou zprávu, podle které r. 1744 bylo 20.000  
Kaměadalův obého pohlaví, kdežto r. 1823 bylo jich toliko 2760  a r. 1850 již  
jen 1951.

Rovněž smutné jsou zprávy o domorodcích v Berezovsku, o Tatařích na 
stepi Barabinské a j. Domorodců čítá se v západní Sibiři vždy méně a méně. 
Bída a nouze urychlují jejich zanikáni společně s nemocemi nakažlivými.

'Z vláště neštovice, tyfus, skorbut, malomocenství a jiné choroby rozmohly se 
mezi sibiřskými domorodci od polovice předešlého století v míře úžasné.

Roku 1768 zemřelo na tisíce Kaměadalů neštovicemi. Malomocenství a tyfus 
rozšířeny jsou v  Berezovsku tak, že celé obyvatelstvo bude jimi vyhubeno. Jdi 
jenom mezi Osťáky těch krajův a přisvědčíš slovům pronášeným o nich již  na 
počátku předešlého století: „Od nemocí nakažlivých hnijí tu lidem  ústa, nos, 
ruce a nohy, a maso jejich rozežráno jest až do kosti. Kdo stižen je  tou nemoci, 
ten nestará se o vyhojení, ba ani o zmírnění své bolesti, ale přikládá na ote
vřené rány toliko kůru březovou, aby, obvázav je, šel zase po svém zaměstnání. 
Nemocen potácí se životem tak dlouho, dokud může udržeti se na nohou a 
dokud neklesne vysílením .“
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Nem oc ta obecně jmenuje se v  končinách sibiřských b e r e z o v s k ý m  
m a l o m o c e n s t v í m .

Člověk nemusí býti lékařem z povolání, aby poznal zhoubné účinky  
morové té rány, přecházející z pokolení na pokolení. Posud vidím před sebou 
děsný obraz, jenž jevil se nám, když přirazili jsm e na lodi k břehům mohut
ného veletoku Obského při osadě řečené Tymskoje, v Narymském kraji Tomské 
gubernie, ležící pod 60° s. š. Nemnoho povýšené břehy černaly se hustým  
pralesem sibiřského cedru neboli limby.

Na pokraji lesa stálo několik srubů s dřevěným kostelíkem.
Mezi sruby, ohrazenými kolkolem nízkým plotem, bujela všudy svěží tráva, 

zelená jako brčál. Vždyť nižší místa zaplavena byla ještě před krátkým časem
Obí, rozlévající se jarem do šíře až 100 kilometrů.

Tam na blízku osamotnělého sela ústí do Obi řeka Tym, při níž ve
stanech usadili se Osťáci. Přijeli na loďkách z pustých krajů, kde Tym  vyvírá
mezi Obí a Jenisejem . Rok co rok dostavují se do Tym ského sela, by se zásobili 
moukou, přiváženou jim po parolodích, které plují za léta mezi Tumení a 
Tomskem, a to po Tuře, Tobolu, Irtyši a Obi.

Stany jejich prozrazovaly bídu již svým  zevnějškem. Několik tyčí, při
krytých březovou korou, dostačí Osťákovi za obydlí. Před stany plápolal oheň, 
a nad ohněm v kotlů syčela vřelá voda.

Opodál stanů vylo několik hladových psů, vychrtlých jako vlci. Každý 
pro sebe uvázán byl u svého kolu pro zam ezení psího nešváru.

Kolem kotlů seděli Osťáci, muži a ženy. Děti jejich zatím v udivení pro
hlížely si paroloď a její posádku. B yly oděny v cáry někdejšího kožichu.

Také ostatní Osťáci zahaleni byli ve chlupatý oděv. Před časy  odívali se 
drahými kožkami sobolími a teplými spratky černých lišek, ale nyní choulí se 
před mrazem do sprostých kožek polárních zajíců. Teplejší a drahocenné kože
šiny dávno na nich již vymámil prohnaný Evropan za nějakou láhev kořalky.

Mezi všem i osťáckými rodinami tam na břehu usedlým i ani jediný nebyl 
prost zhoubné nemoci berezovské. Jedněm uhnívaly líce, brada, nos, druhým  
oko nebo jiné ústroje těla strašlivě zohaveného. Hlas, pohled a celé vzezření 
svědčilo o zkáze celé bytosti.

Ošklivostí odvracel jsem  zraky v jinou stranu. Ale vstoupiv dovnitř chaty 
jejich, uzřel jsem  věci ještě horši. V té i oné chatě osťácké zmírali neduživci, 
skláceni chorobou a věkem  takořka za živa do hrobu. Příšerně zněl jejich  
smrtelný chrapot, a odporně páchly otevřené rány nevyhojitelné choroby jejich. 
K tomu všemu lomcovala jimi zima sychravého dne, ale po teplé houni nikde 
památky. Do pola obnaženi, do pola obloženi zaječí kožešinou povalovali se 
nebožáci na chladné půdě. Zmrzačené údy jejich vypověděly jim už všecku  
službu. Zajisté že nespatřili již vice osněžené tundry svého domova.

Nakažlivé ty nemoci zmáhají se v kraji berezovském rok od roku. Na 
vyléčení toho zla nikdo tam nepomýšlí. Bývalo tak již v  létech dřívějších. 
Okolo roku 1830 zabýval se úkazem tím lékař Běljavský, a poznav obyvatelstvo 
berezovského kraje, podal zprávu, že m ezi tamějšími domorodci najde se sotva 
jeden, jenž by nebyl stižen tou nemocí. Severněji přidružují se k  ní ještě jiné 
choroby, rheumatismus a skorbut, a řádí ještě  hrozněji.

Zdravotní poměry domorodců sibiřských nejsou jinde o mnoho lepši. Spatnou 
pověst má zvláště Turuchansko a Narymsko. Příslušné zprávy o domorodcích 
sibiřských koněívají asi těmito s lo v y : „Pozorujíce ničivou moc neštovic jakož 
i úplný nedostatek lékařské pomoci mezi domorodci severních krajů, pronésti
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musime tu žalostnou zvěst, že severští domorodci, kteří kromě toho odíráni jsou  
rybáři, odsouzeni jsou k vym řeni.“

Vedle nemocí bývá i hlad neřidkým hostem mezi domorodci, ano dohání 
je až k lidojedstvi. R. 1878 umíralo hladem mnoho domorodců v Narymsku, 
r. 1885 zahynulo jím  mnoho Osťáků v  Surgutsku, téhož roku mnoho Čukčů na 
východním mysu, a to z nedostatku mrožů a velryb, kterých valně ubylo skrze 
lovce americké. O lidojedstvi v dobách hladu uvádějí se zprávy z let 1814— 16. 
V Turucbansku požívali Rusové i domorodci vedle zdechlých zvířat také masa 
lidí zemřelých i ubitých!

Nápadně skrovný jest přírůstek sibiřských Tatarů, kterých na příklad 
v okresu Tobolském přibylo za 25 let sotva 100 z 1057 duší. V okresu 
Ťumeňském ukázal se mezi 9083 Tatary toliko přírůstek o 19 duší za 12 let.

R. 1884 objevilo.se na př. v  bazaru Pavlodarském velm i mnoho stříbrných 
m incí: všecky byly proraženy pocházejíce z náhlavků. Kirgizové, trpíce nouzi, 
byli nuceni sáhnouti k ozdůbkám svých žen a dětí, jen aby mohli si opatřiti 
za ně obilí, protože stáda jejich ztenčují se morem a jiným i nemocemi.

Nebude-li o budoucnost domorodců sibiřských lépe postaráno než nyní, 
potom souzen jest jim osud takový, jaký stihl původní obyvatelstvo v zemi 
Van-Dimensově, kdež před dvanácti lety poslední Tasmankou Lalla Ruk vymřel 
celý národ. Potom naplní se slova pohádky sam ojedské: „Samojedi měli kdysi 
700 stanů. V těch bydlelo 700 lidí a 7 mužů panovalo nad nimi. Ale těch 
sedm mužů nemělo žádných dětí. Toliko jeden z nich měl syna, ale i ten byl 
lenivý a slabý. Jednoho rána procitne syn a vidí, že všickni mužové jeho rodu 
pomřeli a že také všickni sobové zahynuli. Opuštěný syn bloudil bez pomoci 
po pustém kraji tak dlouho, až padl vysílením  k zemi, kde sbíral a ohryzoval 
kosti, které psi zanechali. Potom setkal se s lidmi, ale s lidmi z jiného národa. 
Ti neměli srdce a stáli o jeho bezživotí: Proto ho bili, až ho ubili, a to ně
kolikrát. Ale on po každé znova byl vzkříšen báječnou bytostí, starcem o jednom  
rameni a jednom oku.“

Kdo bude tou dobrou bytostí, která domorodcům sibiřským vdechne život 
nový a zdravý?

O tom, že bída a nouze rozmohla se m ezi kočovníky sibiřského severu 
jakož i mezi ostatními nomady ruské veleříše, podány jsou doklady nezvratné. 
Jako ubylo bohatstv[ rybářského, tak i valně ubylo stád sobích od Archan- 
dělska až po zemi Čukčů. Osťáci, Samojedi a Vogulové upouštějí od tohoto 
hospodářství a provozují takořka výhradně rybolov a honbu, která stále méně 
vynáší.

Pomoci domorodcům snažila se již správa šlechetného guvernéra Speran- 
ského. 1 zařízena jsou pro ně vládni skladiště s potravinami a věcmi potřebnými 
jako jsou obilí, sůl, prach, olovo a pod., aby nebylo jim třeba utíkati se ke 
kupčícím vydřiduchům, kterým druhdy musejí sloužiti nejinak než otroci.

Ale vládní ty sklady nevyhovují potřebám domorodcův, a zlořády panující 
ve správě je nutívají obraceti se k necitelným usedlým kupcům.

Jaké bezpráví páše se na domorodcích samými úřadníky, toho jsem  byl 
sám svědkem, když naše loď přistála ke břehům Obským u Surgutu, by tam 
nabrala dříví, potřebného k vytápění stroje.

Ještě nežli paroloď přirazila ke stanici, vlekouc za sebou černou baržu 
s několika sty vypovězenci, přijíždělo nám vstříc několik Osťáků, každý na 
lehounké kocábce, zrobené z jediného kmene a jen o málo delší nežli člověk sám.

Lehký ten člun řízen byl osťáckými rybáři tak obratně, že by ani sko
řepina nemohla býti lehčeji unášena. Jediným odrazem otáčela se v kruhu jako
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vrtlik, anebo letem  šípu mizela s očí, ociťnjic se brzy na té, brzy na oné straně 
korábu. Osťáci, kroužíce okolo obou lodi, nabízeli na prodej ryby, zvláště pak 
živé stěrledě neboli jesetry malé, vyhlášené pro lahodné maso a rozšířené 
v řekách sibiřských i v řekách, vylévajících se do moře Černého a Kaspického.

Labužnici Petrohradští nelituji dávati za jediného stěrledě více nežli rubl.
Při Tobolu, Irtyši, Obi a jinde v Sibiři koupiti lze stěrledě ovšem mnohem 

laciněji, v městech asi po 10 kopejkách, dále od měst a na samotách asi za 
polovici té ceny.

Kuchtíkům lodním jest stěrleď rybou nejvhodnější, zřídka scházívá na 
jídelním  lístku. Jídá se buď vařeDý v polévce nebo pečený. Že pak při sta
nicích bývá poptávka po stěrledich veliká, rybáři osfáčtí mohou býti jisti dobrým 
odbytem a speněženim svého zboží.

Avšak na říčním tom trhu nejednává se s Osťáky poctivě. Časté ošizováni 
domorodců se strany kupců bylo příčinou nedůvěry, a proto Osťáci, prodávajíce 
zboží, jednají nyni opatrně a řídí se pravidlem : z ručky do ručky.

Ale i tu bývají lstivě podváděni, ba i téměř násilně olupováni o své zboží, 
za které jim Rus, zmocně se majetku jejich, hází nějaký peníz, nechť jsou spo
kojeni čiii nic.

Tak dělo se i tentokráte. Na parolodi bylo tehdy několik set vystěhovalci!, 
kteří opouštěli evropskou Rus, aby uvázali se v  hospodářství na sibiřské půdě, 
darované jim vládou k osazení.

T aké vojenská stráž na trestanecké barži byla četná, aby mezi vypo- 
vězenci snáze byl udržován pořádek.

Vystěhovalci, kuchtíci, stráž na barži i důstojník s lékařem, jakožto stáli 
průvodčí vypovězenců, smlouvali se s osťáckými rybáři o cenu nabízených 
stěrleďů.

Ale Osťáci veslovali stále ve slušné vzdálenosti od břehu, aby tím bez
pečnější byli před nepoctivostí kupců.

Lodní kuchtík koupil ze všech nejlaciněji. Jedni nabízeli Osťákovi asi za 
30 stěrleďů 2, 3 ruble, druzi 4, jiní ještě více.

Ale Osťákům nelahodí tak ruble jako vodka, pročež když kuchtík podal 
za takové množství 1 rubl a láhev kořalky darem, byl stěrledi zasypán.

Prodávati Osťákům lihoviny zapovídá se přísně, ale darovati jim něco 
nemůže býti zakazováno. Zákonu činí se tím způsobem zadost, a otrava lihová 
šíří se mezi domorodci tak, jako před vydáním příslušného zákona.

Důstojník vojenské posádky na trestanecké barži, kterému stěrledi čerstvě 
vylovení dělali nemalé laskominy, domohl se jich jenom lstí. Nabídl totiž jednomu 
z osťáckých rybářů dvakráte tolik, co jiní kupci.

Po dlouhém zdráhání zavesloval Osťák ke břehu a odevzdal smluvené 
zboží. Mezi tím vyplácela se mu suma, ale v desitnícich. Jakmile však odnášen 
byl z kocábky Osťákovy stěrleď poslední, přestal důstojník sázeti střibrňáky 
na dlaň prodavačovu a doplatil jemu smluvenou cenu několika ranami do zad. 
Osťák marně se potom dovolával práva a zastání. Odnesl si s ranami ještě  
výsm ěch všech přítomných.

Blahobyt mezi domorodci při Indigirce není lepší nežli mezi Osťáky, 
o nichž akadem ik Middendorff ve svém cestopisu po Sibiři, vydaném  r. 1875, 
napsal: „Po celé Sibiři neviděl jsem  větší bídy jako mezi Osťáky u Bachtinské 
dědiny v Jenisejsku. V hadrech zahaleni třásli se zimou a žalovali, že nedo
stává se jim obilí ze státních špýcharů, a že hlady umírají.“

Také mezi Jakuty panuje hlad, a ve stádech dobytka mor. Y oblasti 
Verchojanské a Kolymské při polárním kruhu přidružily se k  tomu všeliké
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nemoci, kterým přemnozí podléhají, postrádajíce vší pomoci lékařské. V oblasti 
K olym ské nebylo po šest let ani jediného lékaře.

Zavedením  poštovní linie mezi Jakuty, kteří sami dopravu sprostředkují, 
vyprýštil jim nový pramen výživy, ale s dobrem přišlo do kraje také zlo.

Časopisy domácí naříkají si na násilí, kterého dopouštějí se osoby úřadni 
a kozáci. Tito dávají se nejen od Jakutův obsluhovati a stravovati, nic za to 
neplatíce, nýbrž opatřují si potraviny v jakutské osadě mocí, ba vypuzují Jakuta 
v noci z jeho vlastní jurty. Jakuti vyhýbají se proto nebezpečným  svým hostům 
a usazuji se daleko od poštovního traktu.

Tataři okresu Tobolského, Tarského a jiných pokládáni byli až do polovice 
předešlého století za národ bohatý. Vládli kapitálem a obchodem, měli rozsáhlé 
pozemky a žili ve spokojenosti a blahobytu. Avšak nyni počet jejich řidne, 
a blahobyt dávno ustoupil bídě a nouzi. Pozbyvše pozemků přišli Tataři na 
mizinu, a z usedlých hospodářů stali se tuláci.

Jakožto příčinu chudnutí sibiřských Tatarů uvádějí úřadníci úpadek prů
myslu, časté neúrody, lesní požáry a ubývání zvěře.

Takovou bídou stiženi jsou rovněž Tataři stepi Barabinské, potom Tataři 
v okresích Tomském a Mariinském.

Zlé časy nastaly nejen domorodcům Sibiře severní a střední, ale panují 
také mezi kočovným i národy jibosibiřskými.

Kdokoli byl mezi Altajským i Kalmuky, kteří zatlačováni jsou víc a více  
ruskými přistěhovalci, každý mohl znamenati neutěšený stav národohospodářský. 
Veliká stáda dobytka, chovaná kočovnými K alm uky, byla kdysi důkazem  
zámožnosti.. Ještě v létech šedesátých, když učený znalec východních jazyků  
dr. Vilém Radlov prodléval v Altajských horách, mívali horští Kalmuci četná 
stáda koňů a skotu. A le to najde se nyní zřídka u některého Kalmuka. Tam, 
kde jindy spatřovaly se kalmucké auly, stojí nyní dědiny ruské, a stáda kočov
níků přešla v  majetek ruských sedláků nebo byla pro dluhy zabavena.

Daleko široko neviděl jsem  v Altajských horách táborů kalmuckých se 
stády skotu nebo koňů. Z někdejších kočovníků a majitelů, kteří přišli na 
mizinu, stali se pouzí pastevci a čeledínové ruských sedláků.

O tom, že ve dřívějších dobách dařilo se domorodcům sibiřským lépe, 
není pochybnosti. Třeba tehdy pokroky vzdělanosti nebyly národům ruské Asie  
známy, přece spokojenější byl život mezi domorodci, kteří k výživě ničeho 
neměli nedostatek. Bohatství lesní zvěře a výdatný rybolov vedle výnosného 
chovu dobytka byly znamenitými prameny národního blahobytu, bez něhož hyne 
duch i tělo.

Příchodem Evropanů do Sibiře stěžovalo se živobytí domorodcům, kteří 
pozbývajíce volnosti ustupovali na sever a na jih, tak jako američtí rudoši na 
západ. Jen málo jest domorodců sibiřských, žijících jako na oase, obklopené 
kolem živlem cizím, nová pak území zaujatá zatlačenými domorodci postrádají 
příznivých podmínek životních. Nehostinné tundry na severu a solné stepi na 
jihu špatnou byly náhradou za úrodné kraje středosibiřské, kde Rusové, vypu
divše domorodce, sami se usadili na blízku mohutných veletoků. N ejlepší půda 
a pastviny jsou majetkem Rusů, nejhorší kraje osazeny jsou domorodci.

Jindy, když se domorodci starali jen o zachování svého byti, dostačovalo 
malé množství zvěře lesní a vodní, ale nyní stává se jejich život tím krušnější, 
protože jest jim zapravovati také „jasak“. Jasak sluje v Sibiři poplatek, odvá
děný domorodci. Prvotně odváděl se v kožešinách. Jasak odváděli v orientě 
také křesťané mohamedánům. Turci a Peršané nazývají poplatek, vym áhaný na 
jinověrcích, j e s i a h .



V nedostatku lesní zvěře stává se z domorodce rybář, v  nedostatku si
biřských lososů, jesetrů a štik uchopuje se domorodec klučnice a poráži lesy. 
Chovati soby bez toho již dávno přestal. Tak stále nové živnosti vyhledává, 
ale při tom trpívá hlad a pojídá masa svých psů.

Obchod domorodců s Rusy místo blahobytu přinesl bídu. Samojed, Osfák 
i Tunguz prahne náruživě po lihovinách jako po tabáku a dává se cele v zástavu 
vydiravému kupci, jenž s poctivým domorodcem nakládá lstivě. Domorodcům  
dostává se zboží nej špatnějšího za ceny nanejvýš přemrštěné. Úkazy, vydávané  
vojvodům sibiřským, aby zacházelo se s domorodci „krotko“, t. j. jemnccitně, 
málo tu pomáhaly.

Neznajíce povahy lidu a jeho života, dopouštěli se úřadové četných pře
hmatů, které vedly ke zhoršení národohospodářských poměrů m ezi domorodci. 
Špatná správa a nespravedlivě rozdělená daň byly ode dávna vadou mezi 
Sibiřany. Domorodci zřídka byli s to, aby zapravovali poplatky v čas a v hodnotě 
předepsané úřadem; upadali stále ve větší a větší dluhy, kdežto činovníci při 
tom bohatli a hromadili veliké kapitály.

Přese všecky zákazy úřadní sami činovníci podporovali kořafeční obchod 
mezi domorodci, kteří za kořalku dají vše, co mají. Podloudníci, kteří rozvážejí 
kořalku po všech krajích, nesnadno mohou býti pronásledováni pro rozlehlost 
země, a nabývají tak nejlepších kožešin za laciný peníz.
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Při stavbě zakaspické železnice.

Na východ od Kaspického moře rozkládá se několik zem í: Turkestan, 
Buchara a Chiva. Poslední dobou zmocnilo se asijských těch zemí Rusko a bez 
velikého nákladu podmanilo si jejich obyvatelstvo.

Aby Rusové usnadnili spojeni v těch zemích, do nedávná velmi zane
dbaných a vyděraěným i knížaty domácími hynoucích, začali tam budovati železnou 
dráhu. Dráha ta vede nyni od břehů Kaspického moře do Mervu, Buchary 
a Samarkandu, a prodlouží se až do Taškentu.

Při stavbě této památné dráhy zakaspické byl zaměstnán také jakožto 
inženýr náš krajan, p. Z b o ř i l .

Za svého pobytu v Praze vypravoval inženýr Zbořil, nyni v ruském  
městě Kyjevě usedlý, tyto zajímavé zprávy o stavbě asijské té železnice :

„V srpnu 1885 byl jsem  vyzván stavitelem zakaspické dráhy, generálem  
Aněnkovem, abych přijal místo inženýra při stavbě téže dráhy. Přijal jsem  
nabídnutí toto, ač m yšlénka na ohromnou vzdálenost a ještě vice úplná nezná
most života a mravů v zakaspickém  kraji vzbuzovala ve mně starosti, ne 
tak o vlastni osobu, jako o rodinu, kterou jsem  chtěl vzíti s sebou.

Jak málo hodnověrného tenkráte ještě  i na Rusi bylo známo o těchto 
středoasijských zemích, lze posouditi z toho, že po celé cestě až k moři Chva- 
linskému nižádných jistých zpráv jsm e nenabyli.

Jedna výpověď odporovala druhé. Slyšeli jsm e vypravovati hrozné věci 
o tamějšich nemocech a zdivočilých lidech, že hy nás byly přiměly málem 
ku zpáteční cestě. Ve skutečnosti však jsm e uviděli vše jinak, než dle popisu 
jsm e očekávali.
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Přeplavivše se přes Chvalinské moře, spatřili jsm e kraj nám zcela ne
známý, nový, s mravy a obyčeji zcela jinými.

Lidé, kteří v těch krajinách žiji, jsou T u r k m e n i  neboli T e k i n c i .
Konečným cílem mé cesty bylo město Merv, kam jsem  byl generálem  

Aněnkovem poslán.
Mervská oasa náleží k  nejobydlenějším a nejúrodnějším v zemi Turkmenův. 

Mnohý plod dal by se z ní vytěžit!, kdyby nebylo vrozené lenosti, kterou téměř 
všichni Tekinci se vyznam enávají. Lid ten jest nevzdělaný. Málo kdo z něho 
umí čisti a psáti, a to ovšem jen ve svém nářečí, jež se  podobá tureckému.

Vesnice jejich, tak zvané auly, lze v  okolí Mervu velm i zhusta vídatí. 
Každá taková ves skládá se asi ze 30 stanů neboli k i b i t e k .  Kibitka turk- 
menská pokryta jest houněmi z ovčí vlny. V ní bydlí domorodci v létě i v zimě. 
Je-li zima příliš citelná, rozdělají uprostřed kibitky oheň.

Nábytku Tekinci dosud neuvykli. Za to však pravou okrasou kibitek jsou 
koberce, kterými mají postlanou celou podlahu. Na podlaze spí, na podlaze 
také stolují. Stolování jejich stojí za podívanou. Celá rodina zasedá na zemi 
s nohama křížem kolem mísy, naplněné pokrmem, a béře rozkrájené maso do 
prstů. Také polévku jedí ze společné mísy. Mísa podává se od souseda k sousedu. 
K aždý napije se polévky tolik, aby stačila pro ostatní.

Obvyklým pokrmem Tekinců je rýžová kaše, vařená ve slané vodě, 
míchaná s hrozinkami, za zvláštních příležitostí i se skopovým masem a dobře 
omaštěná beraním tukem. Kaši tu vybírají z jedné m ísy třemi prsty pravé ruky.

Připomenu-li ještě, že lid ten zřídka kdy se myje, pochopíme, že Tekinci 
mají dobrý žaludek, jenž ne tak snadno pokrm si zoškliví, b)ť byl i sebe  
nečistší.

Přes to vše je  lid ten zdravý a silný, a trpí jediné nemocemi očními, 
zaviněným i dýmem a kouřem v kibitkách. Záněty oční dostavují se také zvláště 
za léta, kdy slunce příliš pálí a očím škodí.

Mimo nemoce oční vyskytuje se tam ještě zimnice, jíž však trpí nej
více cizinci.

Nemohu opomenouti, abych se nezmínil o kraji, vzdáleném  asi 50  verst 
od Mervu, kde bez vým inky každý, kdokoli tam přijde, trpí kožní nemoci. 
Chorobou tou naskakují člověku vředy a způsobuji veliké bolesti.

Parno v zakaspickém  kraji jest nesnesitelné. V m ěsících červnu a červenci 
ukazuje tam teploměr ve stínu i 55° dle stupnice Celsiovy, ba někdy i vice. 
Za takové teploty pozbývá člověk vší čilosti a stává se k práci neschopným. 
Stearinové svíčky v pokoji tály jakoby před ohněm. Slepičí vejce, položené 
do písku a pokryté tenkou vrstvou, bylo za 3 i )  minut upečeno.

Přechod teploty denní k večerní po západu slunce byl citelný, a v  noci 
jediné bylo lze volněji dýchati. Poněvadž však za denního vedra obydlí tak se 
nahřála, že večer temperatura v pokoji byla značné vyšši než na vzduchu, tu 
téměř všecko obyvatelstvo spalo na střechách.

Střechy v Mervu jsou ploché. První ranní paprsek sluneční vyburcoval 
ovšem palčivostí svou každého spáče ze sna. Byla podívaná, jak  každý dával 
na střeše svou toaletu do pořádku!

Ti z obyvatelů, kteří nenašli místa na střeše, spali na chodnících na ulici. 
Za tmavé noci bylo třeba chodci dávati dobrý pozor, aby některému takovémuto 
pouličnímu spáči bezděky neublížil.

Potřeby domorodců zakaspických těch krajin jsou velm i skrovné. Chléb, 
melouny, kyselé mléko a rýžová kaše jest každodenní jejich stravou. Masa po
žívají málo a zřídka.
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Chléb peče se tam zvláštním spůsobem. Zapálí se na pisku hránička 
dříví. Když shoří, rozhrábne se popel, hodí se do něho placka, připravená 
z mouky a vody bez droždí, sotva na prst silná, a  zahrabe se popelem. Když 
je placka upečena, očistí se třeba i šosem županu a ji se.

Melouny, jež se tam pěstují, jsou nad míru sladké a šťavnaté, a přinášejí 
Tekincům vedle sena a ječmene, který vydatně pěstují, dobrý peněžitý výdělek.

Tekiuci zabývají se též chovem ovci, které jsou velké a krásnou vlnu 
mají. Mervská oasa vyhlášena jest výrobou vlněných koberců. Tyto koberce 
jsou ruční práce žen a předčí svou trvanlivosti a jakosti koberce perské. Jsou 
velmi jemné, krásných vzorů a trvanlivě barveny.

Merv má teď asi 10.000 obyvatelů. Počet obyvatelstva zvýšil se hlavně 
provedením dráhy. Prodlením jediného roku narostlo domů jako hub po dešti. 
Když Merv přijal poddanství ruské, celé město záleželo asi z 20  kibitek.

Láce v zakaspickém kraji jest pravdě až nepodobná: pár bažantů, kteří 
co do jakosti našim bažantům pranic nezadají, je tam asi za 35  kr.

Kroj domorodců skládá se z následujícího o d ěv u : Mužští mají na nohou 
buď sandály nebo kožené trepky, široké plátěné spodky a 2 až 3 župany 
současně oblečené a dlouhým šátkem opásané. Na hlavě nosí beranici.

Hlavu mají zcela oholenou. Takto oblečeni chodí v zimě v létě. Před 
zimou ovšem tento oděv dostatečně je  chrání, neboť zima bývá v zakaspickém  
kraji velmi mírná. Nemohl jsem  však pochopiti, proč také za vedra nosí tolik 
županů. Vysvětlili mi to: slunečné paprsky nedostanou se skrze tři župany 
tak lehce až na kůži.

Ženský kroj liší se od mužského tím, že spodky jsou úzké, a župany 
s předu okrášleny stříbrnými penízky. Na hlavě nosí ženské pokrývku, která 
je chrání před zraky cizinců.

U  Tekinců, jako u muhammedánů vůbec, zavedeno jest mnohoženstvi. 
Čím kdo bohatší, tím více má žen. Jako u nás pokládá se za neštěstí, když 
otec má mnoho dcerušek, tam naopak každý otec vidí v tom zvláštní přízeň 
a zvláštní milost Allaha, když obdařen jest množstvím dívek. Že mu některá 
z nich zůstane sedět, o to nemá starosti. Provdá všechny a dostane za ně 
ještě hodně peněz. Každý ženich skládá tam otci své vyvolené jistou sumu 
peněz dle úmluvy. Cím je hezčí, tím je dražší.

Velmi zajímava byla naše výprava z Mervu do místa Uč-Adži (u tří 
svatých). Jednoho dne časně z rána byla ulice, kde jsm e bydleli, zaplavena 
stádem velbloudů a oslů, určených pro dopravu našich věcí a stanů.

Velbloudů bylo asi 50, oslů jenom několik. Nakládáni trvalo dosti dlouho, 
tak že naše výprava byla k odchodu připravena teprve k večeru.

Pochod takový vypadá velmi malebně. Jeden velbloud nese skříně, druhý 
stoly a židle, třetí bečky s vodou, pátý pytle s obilím, desátý na samém 
hřbetě člověka, který směšným spůsobem podle taktu sebou klátí, právě tak, 
jak velbloud kroky odměřuje.

Toto neustálé kolíbání vzbudí ve mnohém jakýs druh mořské nemoci. 
Celý průvod vede Vůdce, sedící na oslu. V ruce drží konec řetízku. Druhý 
konec je provlečen skrze nozdru prvního velblouda; k sedlu prvního velblouda 
je přivázán druhý podobným spůsobem, a tak dále.

Odměřené kroky velbloudů jsou provázeny hudbou zvonců ohromné velikosti, 
přivázaných jim ke krku. První dobu naslouchali jsm e na poušti i této hudbě 
s nadšením, neboť byla známkou života v poušti tak mrtvé.

Dlužno ještě připomenouti, že jeden velbloud byl určen pro dopravu našich 
osob. Z každé strany sedla byl přivázán koš na spůsob velké kolébky, vystlaný
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k vůli většimu pohodlí žíněnkami a poduškami. V jednu takovou kolébku usedla 
moje m anželka se synem, do druhé vlezl jsem  já. Synáček náš k vůli rozmanitosti 
přelézal přes hřbet velblouda od jednoho k druhému.

Přistoupím nyní k  líčení stavby dráhy samé.
Zakaspická dráha táhne se od moře Chvalinského, od zálivu Uzun Ada 

neustále k  jihovýchodu okolo měst Kizil-Arvát, Aschabád až k Mervu, od Mervu 
obrací se na severovýchod k městu Čardžuj u řeky, zvané Amu-Darji.

Rychlost prováděni stavby byla neobyčejná, ba úchvatná, vyžadovala však  
důmyslu, neobmezeného úvěru a dostatek hotových peněz.

Zemní práce byly počaty na celé čáře skoro současně. Celá trať rozdělena 
na dvě částky, každá s jedním  hlavním inženýrem a 11 inženýry čili náčelníky. 
Každému náčelníku byla přidělena trať 30 verst. K pomoci měl 3 neb 4  
desátníky, 5  vojáků pionýrů, kromě toho několik tlumočníků, jichž počet závisel 
na počtu dělnictva. Na každých 100 dělníků připadl jeden tlumočník.

Zemní práce prováděli domorodci, Tekinci.
Čára mně přidělená šla mezi Mervem a Amu-Darji v písečných horách.
Hlavni obtiž, s kterou mi bylo bojovati, byl úplný nedostatek dobré vody.
Jediná studně měla hořkoslanou vodu, která hodila se za nápoj jen pro 

dobytek, nikoli však pro lidi. Byl jsem  přinucen posýlati velbloudy s bečkami 
pro vodu až do studně, 60  verst od nás vzdálené. Jaké množství velbloudů 
bylo zapotřebí k tak vzdálené dopravě vody, lze posouditi z toho, že každý  
transport potřeboval 5  dní, než se s vodou vrátil.

První dobu, dokud dělníků bylo ještě  málo, ucházelo to s vodou; ale 
bylo třeba pomýšleti na dobu, kdy dělníků začne přibývati. Věděl jsem  dobře, 
že počet dělníků dostoupne do čtyř tisíců.

Dovážeti vodu pro takový počet lidstva ze vzdálenosti 60  verst, bylo by 
téměř nemožným. Rozeslal jsem  tedy na všechny strany vyzvědače, aby pátrali 
po nějaké- studni. Ale všechno hledání zůstalo marným.

Doslechl jsem, že jeden stařec m ezi dělníky ví o jakési studni, ale žádnými 
domluvami ani sliby nemohl jsem  ho přiměti k tomu, aby vyzradil své tajem ství. 
Odvážil jsem  se tedy ke kroku rozhodnému. Přestal jsem  dopravovati pro 
dělníky vodu dobrou a napájel je  vodou hořkoslanou z naší studně. Když 
mnozí z dělníků onemocněli, předvolal jsem  starce a pohrozil mu, že okam žitě 
ho nechám dopraviti do Mervu před náčelníka okresu, jestli bez prodlení 
o studni nepoví. To mělo účinek. Ještě téhož dne vypravili jsm e se na misto.

Po cestě vypravoval mi stařec, že asi před 40  léty, když byl ještě  
chlapcem, byla studna s dobrou vodou ve vzdálenosti několika verst od nové 
železné dráhy, že misto mi ukáže, po studni však že sotva najdu stopu. Slova 
jeho se osvědčila.

Místo jsm e našli, ale po nějaké studni ani památky. Byla zanesena pískem. 
Dal jsem  vykopati studni novou, a skutečně jsm e obdrželi vodu jako křišťál 
a co do jakosti výtečnou. Nález této nové studně, rozumí se, náležitě jsm e  
oslavili, ale nejen my v  Uě-Adži, nýbrž i v Mervě.

Pro tuto písečnou poušť měla nově vykopaná studně důležitost velikou. 
Bucharské karavany, které braly se dříve cestou okolo staré studně, m usely  
voziti vodu sebou až z Amu-Darji. Teď napravily svůj směr k studni nové 
a byly sproštěny zbytečných výloh za dopravu dobré vody pomocí velbloudů.

Dal jsem  pak vykopati na tomto místě v jisté vzdálenosti 7 studní, které 
m ěly dobré vody nadbytek. Konečně byl zřízen vodovod až na samu naši stanici.

Všecky pozemní práce, jak  již dříve řečeno, prováděli domorodci.
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K aždý chán jakožto představený několika aulft obdržel písemné nařízeni 
od náčelníka mervského okresu, aby v  jistý  den na určité místo vysla l jistý  
počet dělníků. Podobné písemné ohlášeni obdržel též náěelní inženýr. Podle 
toho mohlo se zjistiti, zda-li každý chán určený poěet dělníků na práci vyslal.

Toto opatřeni bylo nevyhnutelné z toho ohledu, poněvadž Tekinci z vlastní 
vůle by nebyli do práce přišli. K tomu jsou příliš líní a po výdělku nebaží, 
ač denní mzda 50  kopejek (asi 60  krejcarů) byla dosti vysoká.

Kromě lopat neužívalo se ku zemním pracím žádného jiného nástroje. 
K oleček k odvážení se neužívalo. Tekinci nejsou takové práci zvyklí.

Veliké nesnáze způsobovaly nám ěasté větry, které velm i zhoubně účin
kovaly na pohyblivý písek, v němž se trať zakládala. Zdvihla-li se taková 
bouře, tu pro písková oblaka nebylo viděti ani na deset kroků. Hlavní zásadou 
bylo, upevniti trať tak, aby zhoubné působení větru aspoň poněkud se zmírnilo. 
Kde byla hlína na blízku, tu se trať po celé šířce obsypala vrstvou hlíny.

Tento spůsob upevnění přišel však draho. Na čáře v Uě-Adži hlíny nebylo. 
Bylo tedy třeba pomýšleti na upevněni spůsobu jiného.. V této stepi roste křoví, 
zvané s a k s a u l * .  Připadl jsem  na m yšlénku upevniti trať dráhy saksaulem. 
Pokus podařil se nad očekávání. Na hořejších okrajích trati vyhrabaly se brázdy, 
a do nich kladly se větvičky saksaulu svázané v otýpky tak, aby hodně vyčnívaly  
nad dráhu.

Výsledek tohoto upevnění byl tak skvělý, že po šestim ěsíčním  svém  trvání 
a dobrém osvědčení se byl ten spůsob přijat generálem  Aněnkovem ve zvláštním  
úkaze jakožto všeobecně platný pro celou trať pískovou.

Pražce a koleje kladlo vojsko. Generál Aněnkov, všichni důstojnici a vojáci 
bydleli ve vagonech, k  obývání zvlášť přispůsobených.

Tato vrchní stavba prováděla se v nej vzornějším pořádku velmi důmyslně 
a po vojensku.

Dopoledne pracoval jeden oddíl vojáků, odpoledne druhý. Každé poledne 
a každý večer byl vlak, za obydlí naše určený, pošinut ku předu o tolik, 
o kolik přibylo koleji nových. — Obyčejně kladlo se za den 4 —5 verst kolejnic.

Též pracovalo se o vrchní stavbě asi týden v noci, a to při elektrickém  
osvětleni. Práce nestála ovšem za mnoho. Kladly se v noci jen asi 2 versty  
kolejnic, ale přece byli jsm e o krok v před. Byla to podívaná pro Tekince, 
když viděli po prvé v životě elektrickou záři. Zajisté se domnívali, že Rusové 
stáhli měsíc s nebe a zavřeli jej do lucerny, aby jim i tenkráte svítil, když  
nekoná svou pouť po nebi. Pro lokomotivu našli Tekinci přezdívku šajetan. 
To znamená asi tolik jako satan nebo čert.

Provedením zakaspické železnice přišel do Mervu nový proud lidi. Za- 
jimavo je, že v první řadě přijel do Mervu Čech, jistý  p. Mašek, professor kej- 
klířského umění, a pobavil mervské obyvatelstvo svým i čarami. Brzo na to 
přijel známý nám z dřívějších dob pěvec, tenorista Navrátil, který uspořádal 
v Mervu dva koncerty s úspěchem velm i dobrým. Poslední dobu měli jsm e 
tam i české jitrnice a klobásy, vyráběné uzenářem Čechem, jakým si p. Novákem.

Při slavnostním otevření dráhy v  čardžuji v Buchaře měl jsem  příležitost 
poznati mnoho zajímavého. Buchara je  nad míru úrodná, rolnictví provádí se 
tam rozumně jako v  leckteré krajině u nás.

Kromě rolnictví pěstuje se v  Buchaře v rozsáhlé míře hedvábnictví. Vývoz 
kokonů a bavlny již  započal. Jel s námi obchodník, jenž vezl do Francie kokonů 
za půl millionu rublů.

*) Botanicky slově ta rostlina H a l o x y l o n  a m m o d e n d r o n .



Příjezd čtyř vlaků s hosty k otevřeni dráhy v Čardžuji byl slavnostní. 
Na náměstí n nádraží byli generál Komarov a ostatní hosté slavnostně uvítáni 
náměstkem bucharského knížete neboli emíra, ěardžujským begem. B eg vynikal 
orientálskou krásou a leskem  svého kroje. Župan měl z lesklého aksamitu 
s květy zlatém vyšívaným i. B eg se svým komonstvem, bucharské vojsko v  řady 
postavené a bucharské stany, určené pro občerstvení hostí, to vše činilo na 
diváka dojem velkolepý. Zdálo se nám, že sedíme v divadle a že jsm e přítomni 
výpravnému kusu báječně vypravenému. Po uvítání byli všichni hosté, asi 
200 osob, begem pozváni do stanů, kde se až stoly prohýbaly pod tíží na
stavěných pokrmů.

Jidla byla připravena po bucharsku. Cukrovinky m ěly tu vadu, že byly  
upraveny s beraním tukem.

Na večerním plese, který uspořádán begem, byl nám též předveden bu- 
charský balet. Skládal se z nejhezčích a nej krásněji rostlých mladíků u věku  
do 16 let. Tanec jejich je divoký, doprovázený zvukem píšťal, rolniček a zpěvem.

Stavba zakaspické železnice hodně nás vysílila . Zkusili jsm e mnohá muka 
za palčivých dnů, ale na památnou tu stavbu po dnes rád si vzpomínám.“
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Výlet po zakaspické železnici.

Před několika léty byl výlet do zakaspických zemi velm i namáhavý 
a zdlouhavý, a málo kdo se tam z Evropy pro poučení a zábavu odvažoval. 
Dnes je  tomu ovšem jinak.

Kdo z Praby chtěl by se tam podivati, zajel by si nejprv do Oděsy 
a odtud po Černém moři do přístavu, jehož jméno Poti. K avkazskou železnicí 
přijel by do Baku, kolovým parochodem —  tak říkají Rusové parolodi —  
přejel by na přič K aspické neboli Chvalínské moře a blížil by se pomalu 
klikatým i zátokami k asijském u pobřeží.

Přistav, do něhož pocestný přibude, jmenuje se U z u n - A d a .  Krajina 
jeho jest velm i smutná a k vycházkám pěšky ani neláká. P ísek  boří se tam 
chodci stále pod nohama. Ani saksaul, keř již prve připomenutý, nemůže 
tam svých kořenů pevně zapustiti.

Sotva se člověk po přístavě rozhlédne, bývá již čas dojiti na nádraží 
a zasednouti do železničního vozu. Vozy nejsou sice tak úhledné jako vagony 
na Rusi evropské, ale jsou přece pohodlné. Domácí obyvatelstvo vyznání muham- 
medánského jezdi ve třídě třetí, jež nemá žádných sedadel. Podlaha, pokrytá 
nějakým  kobercem nebo cárem, jejž muhammedán obyčejné s sebou vozivá, 
nahrazuje mu divan. Vozy ty mají nápisy ruské a arabské.

K poštovnímu vlaku zakaspické železnice, jezdícím u dvakráte za týden, 
připíná se vůz hostinský. Hosté mohou v tom jídelním  saloně dostati, čeho si 
jen přejí.

Správa i dozor na zakaspické železnici vykonávají se po vojensku. Vo
jenské té obsluhy bylo tím vice třeba z počátku, dokud domorodci nebyli 
náležitě podmaněni a o pořádném chování poučeni.

Trať vede z nádraží oklikou při písčitém břehu křivolakých lagun.
Nejbližší větší osada za Kaspickým mořem je st K y z y l - A r v a t .  Cesta 

k ní jest nejvýše jednotvárná. Kromě zakrsalého křoviska saksaulovóho jiné
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rostlině se tam nedaři. Po levici přidružuje se k tomu pustému kraji nehostinná 
step K a r a k  um.

K yzyl-Arvat má pěkné nádraží, jež osvětleno jest elektricky. Leží v  úrodné 
oase A c h a l - T e k i n s k é ,  ovlažované četnými prameny a říčkami.

Lid toho kraje hledí si hospodářství polního. Dříve nebýval před vpády  
loupeživých hord jist, a proto ochraňoval se před nimi, jak jen mohl a uměl. 
Ochranná ta místa zachovávají se tam posud. Jsou to vysoké věže, mohutným  
komínům podobné. Jakm ile blížila se loupežnická rota do oasy, utekli se oby
vatelé do věžové tvrze, zatarasili za sebou vchod kamením a bránili se palbou 
z ručnic.

Odbojný lid dal Rusům dosti práce, nežli byl zcela panství jejich po
droben, a proto i vojsko ruské zařizovalo na svých výpravách do zakaspických  
krajů tvrze podobného způsobu jako Turkmeni. A le při tom všem trpěl generál 
Skobelev, jemuž bylo svěřeno řízeni válečné výpravy, mnoho od turkmenských 
vpádů a přemohl je  teprve po mnohých protivenstvích.

Pěkně zvelebuje se při zakaspické železnici město A s c h a b a t .  Veřejný 
jeho sad poskytuje za letního vedra trochu občerstveni ve stínu stromoví tam 
vypěstovaného.

Aschabad hostí v sobě sm ěsici národů: Rusy, Peršany, Armény, Chivany a j.
Na okolní oase pasou se stáda strakatých ovci, prohánějí se velbloudi, 

druhdy tlupy plachých sajek, jež za nejmenšího nebezpečenství dávají se na lítěk.
Z Aschabadu, jehož obyvatelstvo hledí si sadařství, zelinářství a hedváb- 

nictví, vycházejí karavany do Chivy a ke hranicím perským.
Za Aschabadem spatřiti lze opodál kolejí zříceniny města, jež vzali 

Turkmeni svého času útokem, lid  jeho pobili nebo za hranice perské vypudili.
Největší oasa turkmenská jest Mervská, nazvaná podle města téhož jména.
Trať, dále na východ vedoucí, prochází písčitou poušti až dospěje čar- 

džuje při levém  břehu Amu Darje. Příchozí okřeje po nevábné té pouti, když  
uvidí zase úrodná pole a zeleň líbezných zahrad. Ale běda našinci, přijde-li 
v ta místa v červenci nebo srpnu! Věříte, že tam bývají vedra, za nichž 
ukazuje teploměr až 60° C.?

Z Čardžuje vede dráha územím, známým jakožto B u c h  ar a, nad níž 
vládne kníže, emír zvaný a nyní na vládě ruské závislý.

V okolí města Buchary pěstuje se hojně bavlník a vyváží se za hranice. 
Lid spřádá bavlnu v zajímavé látky na tkalcovském  stavu starodávného rázu. 
Pro bohatší tká se tam mnoho hedvábí. Látky z vlny, srsti velbloudi a koží 
jsou v Bucharsku též oblíbeny.

Obilí klidí se tam několikrát do roka.
Město Buchara je  obehnáno hradbami. Vchází se do něho jedenácti bra

nami. Obyvatelstvo jeho mluví řečí, jež podobá se jazyku perskému. Perština 
pokládá se tam za jazyk vznešený, u všech hodnostářů bucharských pěstovaný.

Z Buchary zabočuje železnice až do S a m a r k a n d u ,  jenž vzal na se 
v krátké době evropskou tvářnost. Starobylá jeho sláva a moc dávno již po
minula, a světlo muhammedánské učenosti, jež tam své posvátné sídlo měla, 
na vždy vyhaslo.



Slavný cestovatel po střední Asii.

Dne 1. listopadu r. 1888 skončil život slavný cestovatel po střední Asii, 
N i k o l a j  M i c h a j l o v i č  P ř e v a l s k ý .  Jako skvělá hvězda svítil na obzoru 
vědy zeměpisné zářivými paprsky velikých výzkumů nad kraji, zastřeným i jindy  
tajemstvím, a zjevil očím našim věrný obraz velikého lánu světa, jejž spatřiti 
dopřáno bývalo jenom vyvolencům z milosti Božb

Tím vyvolencem byl Nikolaj Michajlovič. Čtyřikráte vzdoroval úkladům  
smrti na trampotných cestách v nehostinných končinách asijských a čtyřikráte 
jim šťastně odolal, vraceje se živ a zdráv i se svými soudruhy ve svou vlast, 
ve svátou Rus, aby ozdobil její skráně palmou své vědecké slávy a rozhojnil 
čest velikého národa ruského.

Ale když po páté zmocnila se touha zajiti na novo v neznámé nitro 
divočin středoasijských, učinila smrt konec jeho plodnému životu, zastavivši 
jeho běh téměř u samého prahu cíle, kam duch zemřelého mohutnými perutěmi 
se nesl a kam toužení po nových objevech ho pudilo. Zaslíbené té země, jež  
také ve snách stále se mu z hlubin duše vynořovala, Nikolaj Michajlovič již 
neuzřel . . .

Přátelé, soudruzi a ctitelé zesnulého Nikolaje Michajloviče zvěčnili památku 
jeho a společným působením vydali životopis, jenž nedávno na světlo vyšel. 
N ázev spisu je s t:  N i k o l a j  M i c h a j l o v i č  P ř e v a l s k ý .  Životopisný nástin, 
sestavil N. T. D u b  r o v i n .  V Petrohradě 1890. Biografie ta vyšla  jakožto 
objemná kniha o 600 stranách se 4  podobiznami, se 2 fototypiemi, se 3 snímky 
jeho rukopisu a s velikou mapou čtyř jeho cest po Asii vykonaných. Cena
5 rublů.

K uctěni památky proslulého Nikolaje Michajloviče kladu sem některé 
zprávy z řečeného spisu.

Převalský odvozuje svůj rod od zaporožského kozáka Karnily Anisimoviče 
Paravalského, jenž vstoupiv do služby ruské, přijal jm éno Prževalskij a stal 
se brzy rotmistrem kozáckého vojska. Za chrabré činy, jimiž Karnila Anisi
moviče ve válkách za Štěpána Batorya vynikl, dostalo se mu i důstojenství 
šlechtického.

Již pouhé jméno Parovalský znamená člověka udatného, jenž „parom
válči“ (párom váliť =  parou bojovati). Předpona P ř  ž e  znamená tolik jako
polské P ř  z e , české P ř e .

Otec Prževalského, Michajl Kuzmič Převalský, byl poručíkem, jenž pojav 
r. 1838 za manželku Jelenu Alekšejevnu Štěpanovičovou, usadil se ve vsi 
řečené Kimborové, asi 40  verst od Smolenska. Rok na to narodil se dne 12. dubna 
první syn Nikolaj Michajlovič, a r. 1840 druhý syn Vladimir.

V prvých létech svého dětství rostl Nikolaj Michajlovič se svým  bratrem 
jako divoch. Celý den proháněl se v  lese za každé pohody a chytal motýle, 
jakm ile se teplým jarem počali objevovati.

Když bylo Nikolaji Michajloviči asi 5  let, učíval se společně se svým  
bratrem Vladimírem. D ědeček jejich měl vnoučátka velmi rád a učil je po dva 
roky kromě čtení a psaní také jazyku francouzskému, načež vyučovali je  
střídavě chovanci duchovního semináře. Té doby zemřel jim otec Michajl Kuzmič. 
Nikolaji Michajloviči bylo teprv sedm let.

Po dostatečné přípravě poslala matka oba své synáčky na gym nasijní 
Studie do Smolenska. Nikolaj Michajlovič byl tam mezi všemi žáky sice nej-
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mladší, ale vzrůstem je  převyšoval. Pro znamenitou svou paměť vynikl brzy 
nade všecky své soudruhy.

O prázdninách bavíval se nejraději střelbou, užívaje z počátku luku, 
později teprve zbraně palné, tulského to výrobku, darem obdrženého.

Ke čtení míval málo příležitosti, ježto doma nebylo po ruce téměř žádných  
lepších knih. O Puškinovi, Lermontovu, Gogolu a jiných předních spisovatelích  
Nikolaj Michajlovič nikdy ani za svého mládí neslyšel.

Z pohádek, jež mu chůva vyprávěla, líbila se mu nejvíce pověst o „Ivanovi 
velikém  lovci“.

Když bylo Nikolaji Michajloviči dvanáct let, zabil první lišku. Pln nadšeni 
předložil kořist své mateři. Již záhy prozrazoval lovce statečného a vytrvalého, 
maje zrak bystrý a jistotu v ruce zřídka vídanou.

Hluboký dojem učinila na mladého Nikolaje Michajloviče kniha nadepsaná 
„Vojín beze strachu“, takže upustil od svého úmyslu vstoupiti na universitu, 
ale umínil si oddati se službě vojenské.

Maje 16 let věku ukončil Nikolaj Michajlovič gym nasijní studie a r. 1855
ubíral se do Moskvy. Den 12. září byl dnem odjezdu. Nikolaj Michajlovič 
obešel všecka milá místa, kde prožil bezstarostné mládí, rozhlédl se po kraji 
jako na rozloučenou a hotovil se na dalekou cestu.

„Přišel okamžik rozloučení“ —  vypravuje sám Nikolaj Michajlovič. „Za
volali mě k matce do komnaty. Vešel jsem . U obrazu hořela lampa, a před 
ním na kolenou modlila se moje máti usedavě pláěíc. V koutku stála moje 
stará chůva a několik domácích lidí. Všickni plakali.

,Postůjte zde a modlete se !‘ řekla ke mně a k bratrovi matka.
Mlčky splnili jsm e její rozkaz. Hluboké ticho nastalo v komnatě, přeru

šované toliko těžkým i vzdechy.
Potom máť vstala a blahořečila m n ě: ,Nechť Hospodin Bůh tebe ochraňuje 

po všechen život tv ů j!'
A já  zaplakal jako dítě. Také bratr můj plakal hořce.
,S  Bohem, můj holoubku/ děla moje stará chůva a pocelovala mě srdečně. 

,Dej vám Bůh štěstí', loučili se s námi ostatní.“
„Na tu chvíli nikdy nezapomenu.“
Matka i synové sedli do kolesky a ujížděli k Moskvě, a dne 23. září 

vstupoval Nikolaj Michajlovič do vojenské služby a sedm dní na to ubíral se 
pochodem do Kalugy.

Na vojenskou tu službu naříkal si Nikolaj Michajlovič velice. T aké jinde  
nebyla služba lepší.

V Kozlově, v tambovskó gubernii, čítával Nikolaj Michajlovič spisy přírodo
vědecké, jež ho nadchly k cestováni. I napsal žádost k velitelství, aby ho 
přeložilo na Amur. Ale místo Amuru dostalo se mu od velitelství třídenního vězení.

Potom pom ýšlel Nikolaj Michajlovič dostati se do akademie generálního 
štábu. I sehnal trochu peněz a vydal se do Petrohradu. Tam dověděl se, že 
kromě něho žádá za přijetí do učiliště asi 180 kandidátů.

„I pomyslil jsem  s i“, píše Nikolaj Michajlovič, „mé vědomosti budou před 
vědomostmi jiných vypadati asi jako moucha před slonem. A m yslil jsem  dále, 
že pojedu domů s nepořízenou po svých“.

Ale nestalo se tak. Nikolaj Michajlovič byl mezi prvními, kteří byli 
v akademii přijati. Všecka pozornost obracela se k němu. Bylť on vysokého  
vzrůstu, krásné postavy, jiskrného zraku a milého vzezřeni. Žil tam velmi 
skrovně, ba chudě a zhusta ani neobědval. Chudoba jeho byla příčinou, že se
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vyhýbal společnostem. Ale povinnostem činil vždy přesně za dost, vynikaje 
znamenitou pamětí.

Té doby (r. 1862) napsal do jednoho odborného listu první článek, 
„Vzpomínky lovcovy“.

R. 1863 stal se poručíkem a pobočníkem velitele polockého pluku Nilsonova. 
Vzorným svým počínáním naklonil si pak brzy své soudruhy i svého velitele.

Jeho nejmilejší čteni byly přírodní nauky a cestopisy. Přečasto sníval 
o slavných cestách Livingstonových po Africe. Pro stať, nadepsanou „Vojensko- 
statistický rozhled po amurském kraji“, přijat byl za člena carské společnosti 
zem ěpisné r. 1864.

Čím více se Převalský pohružoval v  zamilované své čteni, tím vice  
zmáhala se v něm touha po cizině a po neznámých končinách světa. Zprvu 
neslo se jeho přání na půdu africkou, aby tam sledoval prameniště Bílého Nilu. 
Ale naděje taková zdála se mu býti nesplnitelnou. Spíše mohl se nadíti, že 
se mu jednou podaří vkročit na půdu neznámých krajů asijských, službou 
jeho jemu tak blízkých.

Roku 1864 přijal Převalský místo učitele historie a zeměpisu ve vojenské  
škole varšavské. Pobyt ve Varšavě byl Převalskému nad jiné milým a příle- 
žitým čerpati z města tak znamenitého v celé říši ruské nové prameny lidského  
vědění. Tam oddal se Převalský s tělem a s duší svému učitelskému povoláni, 
byl svým chovancům pravým otcem a rádcem vysoce vzdělaným, maje péči 
o to, aby knihovnu co nejvíce zvelebil a rozhojnil.

V "knihovně bylo vídati Převalského celý den, časně z rána, v poledne 
a večer. Botanika, zoologie a zeměpis byly jeho koníčkem. Z vědomostí jeho 
těžili nejvíce jeho posluchači, k nimž Převalský uměl mluviti řečí úchvatnou.

Společností Převalský nikdy nevyhledával. Jen málo bylo těch, s nimiž 
uzavřel přátelství. Kromě pobývání v knihovně vídali Převalského zhusta ve  
sbírkách zoologického musea universitního. V prázdné chvíli bavival se lovem  
v okolí varšavském.

Obydlí upravil si Převalský nad míru jednoduše. Několik stolic a stůl, 
postel a zbraně —  byl jeho nábytek a výzdoba.

Nejdražším pokladem jeho domácnosti byl herbář květeny smolenské, 
radomské a varšavské, a potom knihy. K románům a novelám však náklonnosti 
mnoho neměl. Z básni byly mu nejmilejší „Démon“ od Lermontova a mnohé 
verše Byronovy. Také liboval si v Hugovi. Nade všecko byly mu vedle spisů 
Humboldtových, Rittrových i jiné publikace zeměpisné, na něž obětovával 
Převalský poslední groš. Denně chodíval do knihkupectví, aby zvěděl, co vyšlo 
nového. Zhusta kupoval na dluh.

H osty v jeho m ládenecké domácnosti bývali důstojníci generálního štábu, 
kolegové, posluchači přírodních nauk z university, konservátor zoologického 
musea a j. Hovořívalo se více méně o přírodních věcech. Za takových návštěv  
hostíval Převalský své přátele vším, co měl, podle ruského: „Oto jesť v peči, 
vse na stol m eči“ t. j. po n a šem : „Co mám, to dám .“

Převalský toužíval často dostati se ku generálnímu štábu, ale polský jeho 
původ byl tomu obyčejně na závadu. Tu odstraniti podařilo se náčelníku štábu 
varšavského okruhu, jenž vřele přimlouval se za to, aby Převalský byl koman
dován v turkestanský kraj. Potom ujímal se ho příznivec jiný, žádaje, aby  
byl komandován do východní Sibiře.

Dne 29. listopadu 1866 se toho Převalský šťastně dočkal a přidělen jest  
ku generálnímu štábu východní Sibiře, kamž odebral se v lednu 1867. Od té 
doby počínají jeho vědecké výzkum y. R. 1870 vykonal velikou cestu, na níž
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vypraven byl zeměpisnou společností petrohradskou a za kterou byl jmenován 
plukovníkem a konečně generálmajorem.

Vypsáni jeho cest zavírají v sobě tyto sp isy: „Cesty v usurském kraji 
1870“, „Mongolsko a strana Tangutů 1875— 1876“, „Třetí cesta ve střední 
A sii“ a čtvrtá: „Od Kjacbty k prameništi Žluté řeky, výzkum  severní okrajiny 
tibetské a cesta přes Lob nor 1888“, vydaná posud jenom v jazyku ruském  
carskou společností zeměpisnou.

Poslední okamžiky Převalského.

Eoku 1888 vydal se Převalský na pátou cestu do tajemných plání středo- 
asijských a přibyl se svými soudruhy až do Buchary, rozloživ se dne 26. října 
téhož roku táborem u břehu jezera řečeného Isik kul nedaleko m ěsta Karakola. 
Na této cestě stěžoval si Převalský často na vedra, což jindy nečiníval.

Toho dobře si všimli jeho věrní soudruzi, Roborovský a Kozlov. „Závidím  
ti tvoje zdraví“, pravil tam Převalský Roborovskému.

Řečeného dne vypadal Převalský skutečně jako nemocný a marně se 
chorobě vzpíral. V jurtě u jezera postavené proležel celý den, sám měřil si
vysokou teplotu, ohmatával svůj tep a otazoval se, jak  často vyskytuje se
v Karakole tyfus.

V noci z 27. na 28. spal Převalský velmi nepokojně. Teploty přibývalo 
značně. Ale i za horečky nemohl se Převalský udržeti, aby nestřelil po 
supovi, jehož z jurty zahlédl: namířil, střelil a supa s výše k zemi sklátil. 
Z kořisti, již mu Kirgiz potom přinesl, těšil se nemálo.

Den na to stěžoval si Převalský ještě v íce na svou slabost a nezpečoval
se, by zavolán byl k němu lékař. Roborovský vydal se neprodleně do m ěsta  
a přivedl doktora Kryžanovského.

Nemocný ležel v jurtě schoulený v kožich a naříkal si na mdloby, na 
bolesti v  prsou, na špatuý apetyt, na bolení hlavy. Při tom často dávil, maje 
velikou žízeň.

%)oktor Kryžanovský znamenal pak, že nemocný má jazyk  suchý, život 
naduřelý, údery srdce ochablé a obleněné, obličej zažloutlý.

V jurtě bylo chladno, a nemocný po celý den ničeho nepožil kromě 
předepsaného léku.

Nemoc se nelepšila, a lékař radil nemocnému, aby se odebral do m ěsta, 
kde by mohl býti lépe ošetřován, nežli v  chladné jurtě. P řevalský, cítě se  
příliš slabým, svolil.

I byl najat v předměstí dom eček suchý a teplý. Na dvoře domku posta
veny byly jurty pro Roborovského a  ostatní účastníky výpravy.

Pacientovi líbilo se nové obydlí. Také zachutnalo mu trochu polévky  
a vína. Po obědě bylo mu však opět hůře. Teploměr ukazoval 4 0 ‘4° C.

„Kolik ukazuje teplom ěr?“ tázal se Převalský přítomného ranhojiče.
„Třicet osm “ odvětil felčar.
„Ne, mnohem více, ukažte sem teploměr!“ řekl na to Převalský, a sám  

ja l se přesvědčovati o své horečce.
0  půlnoci, když přišel opět lékař k lůžku nemocného, naříkal si ne

mocný, že nemůže dýchati. Všickni pak pozorovali, že jest nad míru sláb.
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Toho byl si vědom i Převalský, a zavolav k sobě své soudruhy, mluvil k nim 
s předtuchou své blízké smrti.

„Smrti se nebojím,“ pravil, „vždyť několikráte již hleděl jsem jí tváří 
v tvář.“

Znamenaje pak v očích přítomných slzy, nazval je  babami.
„Pochovejte m é,“ mluvil dále, „na břehu Isik kula. Nadpis dejte prostý: 

,Cestovatel Převalský'. Ve hrob položte mě v mém cestovním oděvu. Jenom  
mne, doktore, nepytvejte! T y pak (a obrátil se k Roborovskému) učiň se mne 
fotografický snímek s lankasterkou. Lankasterku odkazuji Roborovskému, druhou 
pušku Kozlovu. Knihy moje, ssavce —  Biichnerovi, ptáky —  Pleskovi . . .

Minulo několik trapných okamžiků.
„Povězte mi, doktore, brzy-li umru? Rád bych vám ještě mnoho pověděl. 

V y mne nepoděsite, povíte-li mi pravdu. Já se smrti nebojím,“ pokračoval 
umírající.

Doktor snažil se nemocného upokojiti jak jen uměl a slíbil mu pověděti 
pravdu příštího dne.

Dne 1. října v 8 hodin ráno schylovalo se všecko k nejhoršímu. Nemocný  
mluvil pomateně, ulehl na pravou stranu a zakrýval si obličej rukou. D le  
celého vzezření zdálo se, že pláče. Potom náhle se vzchopil a rozhlédnuv se  
kolkolem řekl: „Nyni uléhám “.

To byla poslední slova umírajícího Nikolaje Michajloviěe Převaíkkého.
„Dva, tři vzdechy — a na věky zanikl život člověka, jenž byl nám  

a naši družině dražší nežli život všech lid i“ —  píše věrný soudruh Roborovský 
o smrti Převalského. •

Všickni plakali. P lakali ne pro vůdce, ale pro upřímného druha a pro 
starostlivého otce. Věrní kozáci stáli do poslední chvíle na stráži při tělesné  
schránce jeho, umyli její prach, oděli tělo v žádaný oděv a vyhledali pro 
zesnulého hrob asi 12 verst od města na povýšeném břehu Isik kula. Dva  
dny kopali jemu hrob ve tvrdé půdě pobřežní a ověnčili jej velikým  věncem  
a ratolestmi z jedlí, jež zesnulý tak miloval.

Dne 8. listopadu byl pohřeb za ohromného účastenství všech Karakolcův. 
Zástupy Kirgizův vzdaly poslední čest zesnulému obnažením hlav.

Když byl kněz vyslal modlitby k nebi žádaje věčného pokoje duši 
zemřelého, a když zaduněly hroudy na rakvi, mluvil nad hrobem plukovník 
Korolkov vřelou řeč a po něm doktor Kryžanovský. Nebylo jediného oka, jež  
se slzami nezarosilo.

„K arakolci!“ mluvil řečník ke shromážděným. „Naší dolině dostalo se 
té veliké cti pocbovati prach velikého Převalského. Nejen celá svátá Rus, ale 
celý  svět uctívá jméno jeho a bude patřiti na tuto mohylu. Zajisté, že nebudete 
ji jenom ochraňovati a ošetřovati jako drahou památku po otcích, ale že v y 
zdobíte ji tak, jak  toho zasluhuje sláva velikého ruského cestovatele a zkou- 
m atele střední Asie . . . “

Po řečech obou přátel zesnulého vztyčen byl na hrobě černý kříž s nápisem : 
„Cestovatel Nikolaj Michajlovič Převalský. Narozen r. 1839 dne 31. března. 
Zemřel roku 1888 dne 20. října“ (dle ruského letopočtu).

Přání umírajícího vyplnilo se tak, jako kozákovo přání v národní p ísn i:

Jak si žádal — na vysoko  
hrob mu naházeli, 
jak  přikázal — kalinu mu 
v hlavách nasázeli.
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Pam átník Převalského při březích Isik  kula ve  střední Asii.

Zadíváš-li se od rovu zesnulého na jih, uvidíš vršiny Nebeského hřbetu, 
sklánějícího se svými úbočími k jezeru, v právo uvidíš sinuou tišinu jezerní 
pláně a daleko za ní osněžené hory splývající na obzoru s hladinou Isik kula. 
Tam lidský hlas zřídka zaznívá. Jenom vichřice skučívá nad opuštěným rovem, 
položeným takořka v  srdci starého světa. Tam vypíná se památník o mohutném  
skalisku, vytvořeném z balvanů blízkého okolí, na skalisku orel držící v zobáku 
olivovou ratolest a ve spárech bronzovou desku s mapou Asie. Vedle jména  
slavného Převalského čte se nápis: „Prvnímu zpytateli přírody v střední A sii“.

Sám mocný hosudar svaté Rusi uctil památku nejpřednějšího cestovatele  
ruského, dovoliv rozhodnutím ze dne 13. března r. 1889, aby město Karakol 
jmenovalo se od té chvíle P r ž e v a l s k .
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Jak Převalský cestoval do střední Asie.

Některé učené společnosti pečují o to, aby známosti zem ěpisné šířily se 
m ezi čtenářstvem co nejvíce. Proto vydávají zeměpisné zprávy o krajinách 
neznámých nebo málo povědomých a málo prozkoumaných, vysýlajíce na cesty  
učené lidi a podporujíce jejich snahy tím, že jim poskytují peněz na výpravy  
a výzkum y do cizích zenii.

Takové s p o l e č n o s t i  jmenuji se z e m ě p i s n é  neboli g e o g r a f i c k é .  
Výpravy přinášejí nám potom zajímavé zprávy o přírodě, o horách, jezerech, 
živočišstvu, rostlinstvu a nerostech, jakož i o národech, kteří v těch cizích 
zemích přebývají.

Převalský vypraven byl na čtvrtou svoji cestu do střední A sie zeměpisnou 
společnosti Petrohradskou. Obdržel od ní kromě rozličných vědeckých nástrojů 
a zbraní přes 50 .000 zlatých.

Převalský opustil Petrohrad v srpnu roku 1883 a bral se přes Moskvu, 
Nižní Novgorod, Perm a Ural do Sibiře, až v říjnu dostal se do Kjachty, trho
vého města na hranicích čínských.

V Kjachtě bylo opatřeno vše, čeho třeba k výpravě na dalekou pouť 
Tibetem. Celá výprava záležela z 21 osob. Mezi těmi nesměl ovšem chyběti 
tlumočník jazyka tureckého a čínského, potom preparátor, to jest člověk zku- 
šeuý v připravováni nasbíraných přírodnin.

Všickni účastnici výpravy cvičili se denně ve střelbě z nových pušek a 
z revolverů.

V Kjachtě nakoupil Převalský hodně cukru, čaje, mouky a jiných potravin 
na cestu, též líh, rozličné vaky, krabice, bedničky, soudky a j .

Jeden člen expedice, jménem írinčinov, vyslán byl napřed z Kjachty do 
čínského města, jež slově Urga, aby tam opatřil na další cestu velbloudy. Pře
va lský  s ostatními soudruhy nastoupil cestu do Urgy najatými velbloudy, kteří 
vraceli se z Kjachty do svého domova, složivše tam zásoby karavanového čaje. 
Mužstvo naučilo se na té cestě způsobům, jak zacházeti na cestách s velbloudy.

Nežli účastníci hnuli se z Kjachty, vroucně se pomodlili, a poděkovavše  
se kupcům kjachtinským za vyěastování, loučili se se slzami v očích se svým i 
krajany. V několika minutách zmizela jim ruská půda s očí, a výprava hyla  
na půdě čínské.

Tak počíná čtvrtá výprava Převalského do střední Asie.
Za devět dní cesty dostala se výprava do Urgy. To bylo v polovici m ěsíce 

listopadu. Pohoda přála účastníkům výpravy. Toliko na poloviční cestě do Urgy  
začalo již sněžití a dostavovaly se silné mrazy.

V Urze přijal výpravu ruský konsul, to jest zástupce ruské vlády, a bavil 
se srdečně se svými krajany. írinčinov očekával tam již své soudruhy, skoupiv 
u tamějšich Mongolů 56 velbloudů, za které zaplatil asi 8000 zlatých. Kromé 
velbloudů bylo koupeno v Urze 7 koňů jizdeckých, dvě přenosné jurty, 30 skopců, 
ječm en a jiné potřeby, za které se mnoho žádalo a mnoho platilo.

V Urze promluvil Převalský k účastníkům výpravy tato slova: „Soudruzi! 
Dílo, které nyní začínáme, jest dílo veliké. Jdeme probádat neznámých končin 
tibetských, abychom přinesli o nich zprávy důležité pro vědu. Náš m ilostivý car 
i celá Kus a celý učený svět pohlížejí na naše dílo s nejlepšími nadějemi. 
Zajisté že nebudeme šetřiti ani sil ani zdraví, ba ani samého života, bude-li 
toho třeba, jen abychom vykonali záslužné dílo pro vědu a slávu drahé v lasti.“



Město Urga leží na čínském území, jež slově Mongolsko, a pokládá se 
ode všech Mongolů za svaté.

V Urze žije vysoký hodnostář církve budhajské, tam jest i  škola pro 
vychováni budhajských kněží neboli l a mů .  Urga se hemží samými lamy. Praví 
se, že jich tam žije asi 10.000! Všickni ti lámové jsou živi hlavně z dobro
volných dárků, které jim přinášejí m ongolští poutnici. Do U rgy přicházejí 
nábožní poutníci ze všech stran. K něžský stav jest mezi Mongoly nejčetnější. 
Zajímá třetinu všeho obyvatelstva mongolského.

V Urze dostalo se výpravě průvodních listin od čínské vlády, sídlící
v  Pekinu, načež expedice opustila Urgu.

Velbloudi, obtěžkani nákladem, šli v šesti tlupách za sebou. Každou tlupu
vedli dva kozáci. Nejposlednější byl jízdný kozák, který hnal před sebou
stádo skopců.

Průvod ubíral se přesmutnou poušti, jež nazývá se G o b i .  Slovo to jest 
mongolské a znamená na česko p o u š ť .

Tou cestou táhl Převalský hned za prvé své expedice roku 1873, tou 
cestou vracel se ze své třetí výpravy roku 1880.

Mezi kočovníky Gobskými.

Když Převalský táhl koncem listopadu přes široširou Gobi, bezvodnou 
a neúrodnou poušť kočovných Mongolů, byla zima tak tuhá, že až rtuť zamrzala 
v teploměrech. Místy byla poušť zaváta závějemi sněbu. Sníh padává tam velmi 
zřídka, a cestovatel vídá obyčejně závěje létavého písku kupícího se v nánosy, 
jež  z daleka podobají se mořským vlnám. Jinde ukazuje se štěrkovitá půda 
s acbaty a jiným i tvrdými kameny.

Obyvatelé gobšti stěžuji si velice na kruté mrazy. Ěikají, že prý je k nim 
Kusové přinesli.

Krátké zimní dny nutily Převalského, aby se ubíral se svou výpravou 
ke svému cíli od východu slunce až do večera.

Na poušti, kudy výprava táhla, bylo jako po vymření. Málo kde objevila 
se nějaká plachá antilopa, která vyídedávala si skrovného traviska v  písečné  
půdě. Vyšší bylinstvo stěží udržuje se svými kořeny v sypké půdě. Jakmile 
počne řáditi vichřice, tu všecko křoví poletuje větrem jako o závod a roznáší 
se na všecky strany, jako to bývá na Sahaře.

Lidí žije na Gobi velmi málo. Osady bývají jen tam, kde je  nějaká oasa.
Osadníci gobští, kočujíce od místa k místu, stavívají si jurty jako Kirgi- 

zové. Kolem jurt pasou se velbloudi, kozy, ovce a krávy.
Ale i v těch nehostinných, pustých krajích mongolských potkávala výprava 

Převalského veliké karavany zbožných poutníků, kteří konali namáhavou cestu  
do posvátné Urgy. Mnozí hnali před sebou též dobytek, aby jej v Urze pro
dali a obětovali peníze utržené budhajským lámům. S prázdnou kapsou vracívají 
se potom domů.

Kromě poutníků potkával Převalský též karavany m ongolských obchodníků, 
kteří vezli do Urgy na trh proso.

Mongolové gobšti hledí si nejvíce chovu dobytka, řidčeji zabývají se polním  
hospodářstvím. Kdo k nim přijde na návštěvu, rád bývá u nich vídán a



hoštěn. Ale nečistoty nesm í se štítiti. Um ytého kočovníka neb umytou Mon- 
golku na poušti ani neuvidíš. Mongolové se nikdy nekoupají. Předloží-li vám  
hospodář máslo nebo mléko, jistě  najdete v  něm hojnost chlupů. T y jsou v m léce 
obyčejnou přísadou.

Snad pohostí vás m ongolský kočovník také čajem. Ale pochybuji, že vám  
bude chutnati. Mongol pije čaj s mlékem, máslem a moukou sm íšený a k tomu 
ještě  hodně osolený. Snad pohostí vás kum ysem  nebo nakyslým  mlékem.

Křoviska nebo stromy bývají v m ongolské poušti málo kde. Kočovníci 
gobštl neměli by čím topiti, kdyby nem ěli sušeného trusu. V ysušený výkal 
zvířecí, nazývaný obyčejně a r g a l i ,  je  tam jediným  palivem. Chce-li si tam 
někdo rozdělati oheň, chodívá po pastvisku a sbírá trus sluncem vysušený.

Sluníčko pražívá tam za léta mnohem vice nežli u nás. Ohřátý písek pálí 
tam  jako plamen.

Převalský chválí kočovníky mongolské. Praví o nich, že jsou dobromyslní, 
pohostinští a že vedou život pořádný. Špatných skutků dopouštějí se málo kdy. 
O vraždách slýchá se tam jednou za čas.

Ženy starají se o domácnost. Muži rádi lenošívají, skládajíce v jurtě ruce 
v klín. Na táčky chodívají, kdy jen mohou, ale pěšky neudělají ani krok.

Kůň stává u jurty stále pohotově.
Me/.i léky vážena jest 11 gobských kočovníků zvláště žluč medvědí, potom 

srdce z divoké ovce neboli a r c h  ar  a. Službu lékařskou vykonávají lámové.
Umře-li Mongol, zahaluje se do plstěného roucha, vynáší se někam na 

poušť a ohtěžká několika kameny. Za nedlouho potom sběhne se k nebožtíku 
divoká zvěř a nezanechá po něm nic více, nežli kosti a plstěný rubáš na cáry 
roztrhaný.

Gobští kočovníci vyznávají náboženství budhajské, ale klanívají se také  
horám, řekám, jezerům a jiným věcem  neživým.

Mongolové mluví m ongolsky a píší písmem podobným čínskému.
Po 18 dnech cesty z Urgy měla výprava Převalského za sebou severní 

kraj gobský. Střední Gobi jest mnohem pustší, a o vodu je  tam veliká nouze. 
Málo kdy tam pršívá, a málo kdy sníh padává. Také tam roste málo rostlin, 
a žije tam málo zvěře.

V T i  b e t  ě.

Cestovati po Tibetě je  velmi obtížno. Tibet je  země hornatá, drsná, 
vyprahlá, chladná. Její vysoké planiny obstoupeny jsou vysokým i horami, 
jejichž temena sahají až do mraků, pokryta jsouce věčným sněhem a ledem. 
Hory ty jsou tedy velmi vysoké, některé až několik tisíc metrů.

V Tibetě zřídka pršívá, a proto tam i málo bylin roste. V Tibetě je  
mnoho pustin a málo krajů m ilých a úrodných. Cest je tam málo, a ty jsou  
neschůdné, ba m ísty krkolomné.

V Tibetě cestuje nesnadno sám Tibeťan, neřkuli cizinec jiného náboženství. 
Tibeťané boji se, aby země jejich neupadla v moc cizích národů, a proto pře
kážejí jak jen mohou cizím cestovatelům, kteří chtějí vniknouti do Tibetu a 
poznati kraje a národ jeho.
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Vykonati veliké cesty po Tibetě podařilo se málo kterým Evropanům. 
Nejdříve podařilo se to missionářům, zvláště pak Jesuitům , kteří přinášeli 
o Tibetě a Tibeťanech zprávy neslýchané.

Ale také jiným  cestovatelům poštěstilo se projiti Tibetem a přinésti o něm 
nové vědomosti zeměpisné a národopisné. Mezi těmito proslavil se v  posledních 
létech právě cestovatel Nikolaj Michaljovič Převalský, před nim také uherský 
h r a b ě  S z é c h e n y i ,  doprovázený mým přítelem G u s t a v e m  K r e i t n e r e m ,  
nyní již zesnulým, a j.

Na své čtvrté cestě chtěl se Převalský podívati se svou karavanou až do 
nejsvětějšiho m ísta Tibeťanů, do Lhasy, ale svého cíle nedosáhl. O byvatelé 
tibetští mu v tom bránili. Převalský chtěj nechtěj musil nastoupiti zpáteční 
cestu, jakkoli stál již takřka před samou Lhasou. Kdyby nebyl uposlechl, lid  
byl by jistě všecky účastníky výpravy pobil.

Missionář Huc.

Šťastnější nežli Převalský byl francouzský missionář H u c  (čte s e : H yk), 
který již několik desítiletí dříve dostal se do Lhasy.

Povím vám něco krátce ze života toho missionáře.
K dyž byl Huc roku 1839 vysvěcen pařížským arcibiskupem na missionáře, 

nastoupil hned námořskou cestu do Číny. Ale na půdě čínské očekávala ho 
smutná zvěst. Dověděl se tam, že Číňané zavraždili právě jednoho missionáře, 
který mezi nimi kázal víru Kristovu. Víte zajisté, že Číňané nejsou křesťany 
jako my. Ale Huc uedal se odstrašiti mučednickou smrti svého spolubratra a 
nastoupil apoštolskou cestu Čínou. Cestoval po tři měsíce, až přibyl do Pekina, 
hlavního m ěsta říše čínské. Životu a způsobu čínskému zvykl tak, že byl od 
obyvatelstva pokládán za Číňana.

V Pekinu žil Huc delší dobu. Potom ubíral se dále Mongolském, kde 
navštívil .některé křesťanské osady tam roztroušené.

Aby mohl Huc poznati náboženství tamějších národů co nejlépe, přiučil se  
jich řečem a žil dokonce jako nějaký lama v mongolských klášteřích. Když se  
všemu dobře naučil, vydal se ještě s jedním soudruhem, rovněž nadšeným  
missionářem, G a b e t e m ,  na cestu po Mongolsku, Tibetě a Číně.

Na svých cestách zkusil Huc velmi mnoho. Trampoty snášené v těch 
nehostinných končinách světa podryly mu zdraví tak, že byl nucen navrátiti 
se do Francouz.

Když se Huc ve své vlasti trochu zotavil a do Paříže navrátil, počal 
sepisovati o svých cestách dílo. Huc cestoval v  uvedených zemích po celých  
14 let. Poznav život těch národů jako málo který z jiných cestovatelů, mohl 
napsati cestopis po Mongolsku, Tibetě a Čině znamenitý.

A skutečně, když spis Hucův vyšel tiskem, byl ihned překládán do jiných  
jazyků. Před několika léty byl přeložen též do jazyka českého. Má nápis: 
C e s t y  m i s s i o n á ř s k é ,  které Mongolském, Tibetem a říši Čínskou vykonali 
H u c  a G a b e t .  V Praze 1887. Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého.

Kdo můžeš, opatři si tu knihu. Dočteš se v ni věcí vysoce zajím avých, 
byť i ne zcela věrně a pravdivě vyličovaných. Novější badatelé Tibetu leccos  
vyvrátili, co řečení missionáři tvrdili.
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Cesta do Lhasy.

Když missionář Huc přišel z Mongolská na hranice tibetské, chýlil se  
podzimek ke konci. Na poušti byla již hodná zima. Všickni účastnici karavany, 
s níž se Huc ubíral do Tibetu, oblékali na se teplé kožichy. Na noc stavěli 
stany a nocovali v nich. Mnozí ohřívali se dlouho do noci u ohniště, jehož  
plamen udržovali suchým trusem koňským a velbloudím.

Brzy z rána vydávali se zase na cestu. Sníh a vichřice je doprovázely. 
Později přišly i kruté mrazy, a dobytek padal pro nedostatek potravy. Potom  
přišla řada i na lidi. Mnozí umírali. Cestou povalovaly se lidské a zvířecí 
kostry.

Na tibetské poušti mnoho lidí a zvířat hyne hladem a mrazem. Běda 
poutníkům, zastane-li je  tam krutá vánice!

Huc viděl mnoho poutníků při cestě, kteří zimou již dokonávali. Ale nikdo  
jim nemohl pomoci. Do rána zajisté zmrzli na dobro. Supové kroužili nad nimi 
již za živa. O jaká hrůza!

V m ěsíci prosinci dorazil Huc s karavanou k veliké řece, která byla  
zamrzlá. Když se Huc po ní rozhlížel, viděl tu onde tmavé věci vyčnívati z ledu. 
Když přišel blíže, poznal, že to jsou hlavy asi padesáti divokých bůvolů, řečených 
j a k ů .  Ubožáci táhli přes tenký led zamrzlé řeky, probořili se a zamrzli v ní. 
Led byl tak průzračný, že bylo viděti celé huňaté tělo zamrzlých bůvolů. Supi 
a krkavci klovali jim oči.

Stáda b ů v o l ů  c h r o c h t a v ý c h  nebo-li j a k ů  vyskytují se na vysočině  
tibetské velm i zhusta. Tibeťané je střílívaji pro dobré maso.

Kromě jaků prohánějí se na tibetských pastvinách stáda divokých oslů 
neboli d ž i g e t a j ů .

Mongolské to jméno znamená po česku d l o u h o u š á k a .  Tibeťané rádi 
pochutnávají si na jeho zvěřině.

Jednou setkala se karavana s loupežníky, ale dobře se s nimi rozešla. 
O život nikdo nepřišel. Huc s Gabetem byli rádi, že vyvázli bez úrazu.

Cesta byla stále namáhavá. Považte si jenom, že vystupovala karavana 
na vysočinu obrovského pohoří Tant-la plných šest dní, a že cestovala po ní 
plných dvanácte dní. Pohoda byla tam velmi pěkná, a všickni cestující okřívali 
při horkých pramenech. Voda v  nich byla vařící, ale sotva že tekla asi půl 
hodiny cesty, již mrazem zamrzávala. V tibetských horách bývá mnoho horkých 
a sírnatých vřídel, zvaných mezi přírodozpyt« g e y s e r y .

Čím dále karavana táhla, tím vice' se půda nížila, a přibývalo pastvin  
a bylin. Však již byl čas, aby se karavaně dařilo lépe. Cestující pili po celé  
dva m ěsíce jenom čaj a připravovali si jídla z ječné mouky. Na chutné m aso 
skopové těšili se už dávno a konečně se ho dočkali.

K dyž pak se v leženi tr-ochu zotavili, nastoupili další cestu krajem opět 
skalnatým. Pro velbloudy byla ta cesta neschůdná, a proto je cestující prodali 
a najali několik domácích jaků, aby jim nesli do Lhasy zavazadla. V jedné  
tibetské vsi nakoupili trochu m ásla a několik skopových kýt, a brali se dále.

Déle než tři m ěsíce cestoval Huc s karavanou, když se najednou ocitl 
v kraji úrodném, zdělaném a obydleném nikoli kočovníky, ale obyvatelstvem , 
které žilo ve slušných domích, obklopených bujným stromovím. Úrodné to místo 
pokládá se za předsíň svatého m ěsta a slově P a m - p u .  Rozkládá se nedaleko  
Lhasy.
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Pam-pu je  pěkná dědinka s úhlednými statky. Podle všeho daří se tam 
lidem  velm i dobře, neboť rádi zpívají, tančí, jsou veselí a dobrosrdeční.

V té vsi dali cestující do pořádku svůj oděv, aby slušně vypadali. Nechtěli 
vejiti do svaté Lhasy celí otrhaní a umazaní. Před sebou měli ještě cestu přes 
vysoký vrch. Tibeťané vystupuji naň s velikou uctivostí. Domnívají se, že kdo 
vystoupí na jeho temeno, jistě dojde odpuštění všech svých hříchů.

Po celodenní cestě objevila se konečně našim poutníkům Lhasa, vroubená 
pravěkým i stromy. Bílé domky s vodorovnými střechami a štíhlými vížkami 
a zlaté kupole přečetných chrámů vábily je  k sobě neodolatelně. V pozadí 
svatého města kynul jim vrch Buddhův s palácem Talelam y, a s večerem, 
když slunečná koule ozařovala rudými červánky celý  kraj, dorazila karavana 
do Lhasy.

Slovo Lhasa je tibetské a znamená po česku božskou zemi. Bůh slově 
po tibetsku lh a  a země sa .

L h a s a .

Chce-li se Tibeťan zbaviti svých hříchů a upokojiti svědomí, vydává se 
na pouť do Lhasy. Přicházejí tam poutníci z nejdálnějších končin a nešetři ani 
zdraví ani života, jen aby došli spasení. Mnohý z poutníků zahyne snad dokonce 
na strastiplné cestě po poušti.

V městě Lhase bývá o pouti velmi hlučno. A pouti trvají tam po celý 
rok. Jedna karavana poutnička odchází, jiná přichází.

Prodavači hulákají tam jak jen mohou. Vyvoláváním a vychvalováním  
svého zboží lákají do ki-ámů zevlující poutníky.

Hlavni ulice v  m ěstě vypadají pěkně. Dom y jsou tam kamenné nebo 
z cihel a hlíny vystavěné.

Ale jedna část města vyzdobena jest prapodivným stavivém.
Víte, jaké je to stavivo?
Tím stavivém jsou rohy volské a beranní. Tamější obyvatelé umějí z hlíny 

a rohů budovati zdivo svých domků velmi úhledně.
Hůře vypadá to v uličkách postranních. Kamkoli se člověk podívá, všudy  

vidí samou neřest.
Ulice hemží se nejen poutníky, ale také žebráky. Myslím, že žádný 

z žebráků neodejde s prázdnýma rukama. Tibeťané jsou štědří, milosrdní a 
pobožní, ale při tom velice pověrčiví.

Mezi poutníky bývá též mnoho Číňanů a Indů.
Ženy v Lhase nevycházejí z domu na ulici obyčejně jinak, nežli hodně

umazané. Vypadají, jako by vylezly z komína. Obličej svůj načernily si zvláštní 
masti, aby vypadaly hodně šeredně. Ale to se neděje ode dávna, nýbrž od
té doby, co tibetské ženy počaly se příliš fintit, a co jim byla rozmařilost
zakázána.

Hlavním cílem poutníků nebývá město samo, ale palác nejvyššího kněze, 
jenž slově Tale-lama.

Slovo lama je tibetské a znamená po česku matku duší neboli kněze, 
který miluje a ostříhá všecko živé tak, jako matka své dítě.

Slovo t a l e  znamená moře.
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T a l e - l a t u  a slově nejvyšší kněz tibetský prcto, že jeho láska, moc a 
moudrost je veliká jako moře.

Palác Tale-lamův vypíná se asi půl hodiny cesty za městem na vysokém  
vrchu, který se nazývá B u d d h a - l a  t. j. Buddhova hora. Tam ve zlatém  
zámku, oplývajícím nádherou a bohatstvím, sídli Tale-lama. Všickni věřící myslí 
si o něm, že je vtělený Bůh.

V sídle Tale-lam y je  několik chrámů, ale nade všecky vyniká budova 
prostředni se zlatou střechou a s pozlacenými sloupy. Toť svatyně Tale-lam ova. 
Z ni vyhlíží on v širý kraj a dívá se na nesčíslné zástupy poutníků, táhnoucích 
nepřehlednou rovinou do Lhasy k úpatí posvátné hory.

Z Lhasy vede až k posvátné hoře dlouhá alej. Poutnici kráčejí tam tudy 
v nábožném rozjímání m lčky a vážně. Ěadami jejich projíždějí se na koních 
skvostně vystrojených lámové v nádherných krojích. Tale-lam a je  jimi stále  
obklopen jako mocnář svým  dvořanstvem. Však Tale-lam a je skutečně moc
nářem, a to světským  i duchovním po celém Tibetě.

Poutníci dospěji konečně až na vrch a již se blíži ke svatému Tale-lamovi. 
Co nejdříve uvidí ho tváří v tvář. Plazí se po schodech vzhůru celí rozedrani.

Ale dříve, nežli se jim  dovolí vstoupiti do svatyně Tale-lam ovy, musí 
složití dary. Zadarmo by se jim Tale-lama jistě neukázal. Čím více darů se  
přinese, tím větší milostí poutníci se obsypávají.

Pojednou otevrou se dvéře, a hlouček poutníků vchází do svatyně, kde  
Tale-lam a sedí na trůně.

Všickni poutníci padají na kolena a ukláněji se před vtěleným bohem.
Tale-lam a je  potěší několika slovy, položí každému ruku na hlavu, a je  

po audienci.
Vznešení a bohatí poutnici z dalekých krajů pohostí se v  paláci čajem, 

ovocem a cukrovinkami. To je  vše.
A přece jsou poutníci celí šťastni a rádi obětují na to poslední groš. Tím  

více však hromadí se zlata a stříbra v paláci Tale-lamově. Potom mohou ovšem  
lámové, kterých je  v Lhase a Tibetě jako much, dobře a pohodlně žiti, a  
netřeba jim vydělávati si chléb v potu tváři.

A odkud se vzal Tale-lam a?
To je  šibalský kousek. Jen poslechněte!
Umře-li Tale-lama, stěhuje prý se jeho duše do těla nějakého novorozence. 

Takové pacholátko umějí lámové vždycky čiperně najiti. Najdou je vždy  
v nějaké chudé rodině. Sotva že je  našli, rozhlásí se ta šťastná novina po 
zemi, a děťátko se nese za veliké slávy do svatého sídla. Lámové udělají tam  
potom z něho, co právě chtějí. N ežli doroste, vládne za něho nějaký lama. 
Když Tale-lama dospěje, myslí o sobě, že je skutečně svatý. Lámové mu to 
namluvili.

Pobožnost Tibeťanů.

Tibeťané jsou lid velm i zbožný, snad nejnábožnější na celém světě. Skoda  
jen, že si při tom počínají jako lidé, kteří pozbyli rozumu.

Zbožnému Tibeťanu nevyrovná se vroucností ani nejzbožnější lupič ita lský, 
jenž vydávaje se na lup, znamená se svátým křížem a obětuje Panně Marii 
několik svíček. Myslí, že mu Rodička Boží bude při jeho bohaprázdném  
počínání pomáhati a v úmyslu takovém ho síliti. Jak hříšné to jednání.



Modlitební stroje Tibeťanů.

Tibeťané projevují svou zbožnost způsobem ještě podivnějším. T ěší se 
dlouho, až budou moci nastoupiti pouť do některého kláštera, posvátností zvláště  
slynoucího. Nějaký lama je  vede. Za ten průvod vyzíská si hezký peníz. 
Poutnici se mu za tu chůzi dobře odmění.

Co dělá posvěcený vůdce, dělají všickni poutníci po něm. Upadne-li lama 
na zemi, vrhá se k zemi jeden poutník za druhým. Povstane-li lama, p o zve
dají se poutníci a jdou dále.
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K dyž dojdou ke klášteru, obcházejí jej dlouho, padajíce stále k zemi a 
dotýkajíce se ji brzy čelem, brzy koleny, rukama, ba i ústy. Mnozí ani 
nechodí, nýbrž jenom po břiše se plíží a lezou. Od samého lezení jsou celí 
umazaní. Vždyť povalují se v  blátě a bahně i za největšího lijáku.

Někteří zbožní poutníci lezouce nosívají na svém hřbetě hromady po
svátných knih. Dom nívají se, že nositi je na hřbetě znamená právě tolik jako  
modliti se z nich. Lámové se v duchu šibalsky usmívají a nakládají poutníkům  
na hřbety tím více. Čím větší břímě poutník na zádech nese, tím větší má 
zásluhu. Tak si Tibeťan alespoň m yslí a hodně hlasitě se při tom modlí.

Ale hlasité modlení Tibeťana brzy omrzí. V takovém případě požádá lamu, 
aby mu půjčil za malý poplatek modlitební stroj. Lámové rádi tomu přáni vy 
hovují, a Tibeťan točí strojem, až se  zapotí.

Modlitební stroje viděl jsem  na svých cestách v podhoří Himálajském. 
Můj soudruh z cesty kolem světa koupil takový modlitební stroj a daroval jej 
Českému museu. Neopomeňte si jej přiležitě prohlédnouti!

Povím vám, jak tibetský stroj modlitební vypadá.
Modlitební ten aparát jest m alý plechový váleček, na povrchu tyrkysy  

vyložený. Středem dutého válečku, jenž má velikost asi půllitru, jde drát, spo
čívající v lůžku dna. Druhý konec osy vyčnívá z válečku, kuželovitou střechou 
opatřeného.

Na ose modlitebního stroje jsou upevněny napsané modlitby. Chce-li se 
Tibeťan pomocí stroje modliti, bere jej do levé ruky, přiblíží ho k srdci a otáčí 
osu pravou rukou tak, aby otoěe směřovaly od srdce a nikoli k srdci. Prvý  
způsob otáčení znamená O m a n i  p e m e  h u m,  to jest asi jako žehnáni. Otočí-li 
však  Tibeťan osu obráceně, znamená to právě tolik jako by vyslovil: A m ě e  
d e n g a ,  t. j. prokletí.

V Himálajich viděl jsem  lamu, jenž po celý život jiného nedělal, nežli 
že chodil od domu k domu a půjčoval Tibeťanům modlitební stroj. Lama ten 
byl tak tlustý, že sotva chodil. Bylo patrno, že se jeho živnosti dobře daří. 
Ke svým vlastním službám měl dokonce i sluhu, jenž mu nosil modlitební 
stroj a kněžský oděv.

Avšak bohatším Tibeťanům znechutí se leckdys i točení modlitebním  
strojem. Z té příčiny postaví si u vody kolo, kterým se veliká řada modli
tebních aparátů může otáěeti. T ákové modlitební m ašiny pobožných Tibeťanů 
představuje obrázek.

Nej lidnatější říše.

Víte, ve které říši světa žije nejvíce lid í?
V Čině.
O Číně mohli bychom obrazně říci, že tam je lidí jako písku v moři. Žádná 

jiná říše nemá tolik obyvatelů jako Čína.
Chcete věděti, kolik lidi tam žije?
V Číně žije mnohem vice lidí nežli v celé Evropě, a přece je č ín a  asi 

dvakráte menši nežli Evropa.
č ís lo , které udává počet obyvatelů v Čině, je  ohromné. Člověk si to 

množství lidí nedovede ani představiti: Čína má asi čtyři sta millionů obyvatelů,



a skoro všickni ti lidé mluvi éinsky. Čínský jazyk  je nejrozšiřenější na země
kouli. Ve spisech užívají ho i národové sousední 'jako jsou učenější Japonci, 
Korejci a Anamité.

Čínská řeč je příbuzná s řeči Tibeťanů. Evropské řeči nepodobají se  
čínštině ani dost málo. č ín sk á  řeč skládá se ze sam ých slov jednoslabičných. 
Člověk se jmenuje čínsky ž i n ,  otec fú , matka m u, pták čuj ,  vrch š a n ,  moře
h a j ,  strom m u k ,  vesnice h j a n g ,  město j i p ,  východ t u n g ,  sever p e k ,  střed
č u n g, říše k u o k.

Své zemi řiká Číňan Č u n g - k u o k  t. j. říše středu, sebe pak nazývá
č u n g - k u o k - ž i n , f t o  jest s t ř e d n í  ř í š e  č l o v ě k .

Pochybuji velice, že jste již někdy slyšeli mluviti čínsky. Já měl příle
žitost několikráte poslouchati Číňany hovořiti jejich řečí. Jeden z nich,

s kterým jsem  je l před léty od čínských  
hranic do Evropy, naučil mě již tehdy skrze 
svého tlumočníka do desíti počítati. Pamatuji 
si to podnes. Zní to následovně: 1 j i t ,  2 ri ,  
3 s a m ,  4  si,  5  n g u ,  6 lu k , 7 t s ’it ,  8 pa t ,  
9 kj  eu,  10 š i p.

Povím vám ještě, jak  by Číňan přeložil 
na př. do svého jazyka větu: „Byla právě
doba, kdy žně schylovaly se ku konci.“ Číňan
by řekl: „ Č i n g  š í  t s ’ i e n  č ’ i n g  č í  š i . “ 

Myslím, že se všickni v duchu té řeči 
divíte. Můj čínský společník z cesty po Sibiři 
divil se opět naší české řeči, a stálo ho mnoho 
práce, nežli se mu podařilo opakovati po mně 
některé slovo české bez chyby.

Čínská řeč je  velmi stará řeč. Jí mluví 
se již  po několik tisíc let. Písemné památky 
čínské pocházejí asi ze 3. tisíciletí před našim  
letopočtem.

Ještě podivnější jest, že Číňané mají pro 
každé slovíčko zvláštní znaménko. Kdo chce 
znáti několik tisíc takových znamének, ten 
musí míti dobrou paměť.

Snad již mnohý z vás viděl čínské písmo napsané na teničkém papíře, 
v  němž přichází zaobalen čaj. Zajisté psal je  Číňan štětcem namáčeným do 
tuše. Číňan neužívá per jako my a nepíše slova vedle sebe, nýbrž svisle jedno  
pod druhé.

Číňané mluví, vypadají a žiji jinak nežli my.
Málokterý Číňan jest veliký. Číňané jsou obyčejně malé postavy. Vypadají 

jakoby šilhali, majíce oči malé a šikm é, uprostřed nich m alý nos a pod nimi 
vysedlé líce. Kdo by z vás v iděl Číňana poprvé, m yslil by, že má žloutenku. 
Tak jest pleť Číňanů žlutá!

Nej nápadnější zdál by se vám  cop Číňana. Na copu si Číňan mnoho 
zakládá. Uplétá si jej tak, jako u nás dívky. Kolem copu je  hlava do hola 
ostřihána. Všimněte si přiloženého obrázku!

U  čínských dívek zdály by se vám zvláště nápadný zmrzačelé malé nožky. 
Nevyrostly jim proto, poněvadž je  maminka od maličkosti šněrovala do malých  
střevíčků.
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Číňané mají nejednu dobrou vlastnost: rádi pracují a rádi spoří. Snad  
není pilnějšího a spořivějšího národa nad ně. Jejich výrobkům každý u nás se 
obdivuje. Řemeslníci evropští nedovedou jich dostihnouti ani v  dovednosti, ani 
v láci. Číňané umějí vyráběti věci velmi pěkné a velmi užitečné za nepatrný 
peníz. Výrobky čínské přivážejí se k nám nyní velmi zhusta.

U  nás seji rolníci žito, ječm en, pšenici, oves, v Číně hlavně rýži. Bez 
rýže neobejde se tam žádný chuďas. V Čině jídá se rýže ráno, v poledne 
a večer.

Rýžovému poli věnuje čínský rolník největší péči. Sotva že rýžové pole 
bylo požato, již hospodář zapaluje strniště, rozsévá hustě zrní, zaplavuje pole 
vodou a zorává je pluhem. Po několik hodin musí se broditi ve vodě a bahně, 
ale pro zvelebení půdy udělá Číňan všecko. Pomocí vodovodů zavlažuje Číňan 
pole i sady. Ví dobře, že bude míti potom za své namáhání bohatou žeň. 
První žné bývají na konci máje, druhé na konci října.

Kromě rýže pěstují čínští rolníci brambory, mnoho zeleniny, čajovnik, 
bavluík, kafrovnik a jiné hospodářské rostliny.

Mezi ovocnými stromy nescházívá v čínských sadech strom, nazvaný  
domácím jménem l i č i  a  podobný poněkud našemu kaštanu divokému. Ovoce 
toho stromu vídati lze velmi často ve výkladní skříni v lahůdkářském krámě 
v Praze v Šlikově paláci. Obyčejně bývá při něm také nápis: „Čínské švestk y“. 
A skutečně vnitřní ovoce, uschované v křehké a hrbolaté skořápce, chutná jako  
švestky.

Řostlinopisci říkají té rostlině učeně N e p h e l i u m  (čte se: Nefelium), 
česky d v o j s l í v á k .

Strom ličiový byl přesazen pro chutné ovoce také do Indie a na souostroví 
Indického oceánu.

Za svého pobytu v zemích rovníkových jídal jsem  ovoce dvojslíváku  
čerstvé. Chutná velm i lahodně.

D iv  s v ě t a .

V dřívějších dobách bránili se lidé proti nepřátelskému vpádu, jak jen  
mohli: stavěli hradiště nebo hrady a opevňovali m ěsta a hranice zemské. Tak  
bránili se staří Egypťané a  Římané, tak bránívají se země a říše po dnes.

Také Číňané bývali za starých časů znepokojováni okolními nepřátely. 
Tehdy nebyla Čína ještě tak veliká jako nyní, a národové, kteří jsou ji nyní 
podrobeni, přepadali Čínu a loupili města a osady její. Zvláště Tataři hrozili 
Číně bez přestáni.

Toho ěasu panoval v  Čínské říši císař Chi-Hoang-Ti. Je tomu již v ice  
než 2000  let. Císař ten si umínil, že vystaví kolem své říše obrovskou zeď. 
Něco takového provésti zdálo se lidem nemožné.

Ale císař neupustil od svého předsevzetí a kázal dílo prováděti. Císař 
Chi-Hoang-Ti byl krutý panovník a nešetřil životů svých poddaných. Stůj co 
stůj prováděl svůj úmysl, a ubozí poddaní poslouchali a mřeli hlady a vysílením  
od těžké práce.

Zdálo se býti k víře nepodobné, že obrovská ta zeď bude kolem říše  
zbudována. A přece byla vystavěn a!

J .  K o ř e n s k ý :  A sie . n





Stáři letopiscové čínští vypravují, že každý třeti člověk musil při tom 
obrovském dile pomáhati a svážeti žulové balvany na stavbu, která vším  
právem nazývá se divém světa. Však zahynulo při té obrovské stavbě asi čtyři 
sta tisíc lidi.

Ale což je to proti těm —  praví kronikáři —  kteří byli před nepřítelem  
zachráněni!

Nařízením tyranského císaře m usily kvádry, svážené ke stavbě čínské zdi, 
tak k sobě přiléhati, aby spárami ani hřebík nemohl projiti. Kdo z dělníků 
toho příkazu nešetřil, bez milosti byl odpraven. A tak stavěla se čínská  
zeď přes hory a doly, a táhla se hadovitě do propastí i do příkrých vrchů 
mnohdy vyšších, nežli naše Sněžka. Kde toho kázala potřeba, stavěly se zdi 
několikráte vedle sebe.

Místy zbudována jest čínská zeď ze sušených cihel a hlíny, a opatřena věžem i, 
střílnami, cimbuřím a baštami, ve  kterých tu onde je  na stráži čínská posádka. 
Místy jsou z čínské zdi již  jenom pouhé ssutiny a svědčí o stavbě sice největší, 
ale také nejnerozumnější.

P ěkný obrázek čínské zdi vložen jest do této knížky. Dobře si jej pro
hlédněte !

Čínský císař.

Již od pradávných časů vládnou nad čínskou říší císařové.
Ale císař čínský není člověk jako jiný Číňan. Císař čínský jest polobohem 

a zástupcem nebeské říše na zemi. On přijímá vůli nebeských bohův a plní 
jejich rozkazy.

Vím, že se v duchu takovým povídačkám zasmějete, ale Číňané v to věří 
a vidí ve svém panovníkovi bytost nebeskou.

Čínský císař věří tomu nepochybně sám, neboť nedává se titulovati jinak  
nežli „syn nebes“.

Lid čínský m yslí o svém císaři, že je  skutečně synem  nebe a že může 
s bohy^ na nebi rozmlouvati a s nimi se o blahu svého národa raditi.

Čínská císařovna takové moci nebeské nemá, ale proto je  ̂ přece více nežli 
pozemčanka, neboť vůlí její může prý se změniti i příroda. Čínská císařovna 
bdí nad tím, aby bohyně hedvábníků co nejvíce byla uctívána a obyvatelstvu  
říše čínské ostala nakloněna. Zle by se vedlo Číňanům, kdyby tato bohyně 
na hedvábnlky zanevřela.

Jinou péčí čínské císařovny jest, aby dohlížela při utkáváni hedvábí, určeného 
ku přípravě oděvu pro některé bůžky, kteří ochraňovati mají svou mocí veleříši 
čínskou.

Myslím, že vás bude těšiti, povím-li vám, jak čínský císař ke své choti přišel.
Má-li čínský císař se oženiti, svolává ovdovělá matka jeho nebo jiná paní 

z císařské rodiny z celé říše čínské dcery nejpřednějších a nej váženějších rodin 
do císařského paláce.

I  dostavují se spanilé dívky z nejodlehlejších končin, bohaté i chudé, 
Tatarky, Mongolky, a každá spěchá do císařské residence v té naději, že se 
snad stane císařovnou. Ale obyčejně bývá vyvolena za císařovnu některá 
spanilá dívka rodu vznešeného.

7*
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Kromě císařovny volí se ze všech ostatních ještě osm nejkrásnějších za 
královny.

Není-liž to jako v pohádce?
Nynější císař čínský narodil se roku 1875 v Pekinu. Jmenuje se 

T s a i  - tj  en.
Když mu bylo pět let, tu oznamovalo se v  úředních novinách, jež vychá

zejí v  hlavním a sídelním m ěstě Pekinu, že pětiletý „bratr slunce a m ěsíce“,
Kuang-su, to jest na česko „Pokračování lesku“, začne se jako školák učiti 
užitečným věcem  pro život.

Slovem Kuang-su označuje se vlastně doba panování čínského císaře, jenž  
zhusta nazývá se též „bratrem slunce a  m ěsíce“.

V úředních těch novinách bylo tehdy vše dopodrobna udáno, jak  a čemu
mladý císař bude vyučován.

Bylo mnoho připrav třeba, nežli den prvního vyučováni mladého císaře 
byl ustanoven.

Dvorní hvězdopravci nalámali si dost a dost hlavy, jen aby určili šťastný
den za úplňku m ěsíce, kdy m ladý císař měl s učením počíti.

Takové hádání z hvězd bylo ještě nedávno i u nás v  obyčeji, a není se
tedy čemu diviti, že Číňané posud ve hvězdopravectví si libují.

Mohu vám též pověděti, kterým věcem m ladý císař měl se učiti. Mezi 
učebnými předměty byl čínský jazyk a čínské písmo, potom střelba z luku, 
jízda a jiná podobná umění.

K vyučování mladého císaře byli povoláni věhlasní učenci čínské říše 
a zasvěcovali svého svěřence ve všeliké umění a věděni ráno a večer.

Při učení mohlo se ovšem také přihoditi, že by m ladý císař nechtěl se
dobře uěiti, a že by třeba bylo k lepšímu učení důtklivě ho napomenouti.

I na to pamatovala jeho císařská máť nevlastní, T s u - H s i, když svého
císařského synáčka učitelům svěřovala.

Víte, co nařídila?
Nařídila, aby v  učebném pokoji mladého císaře nescházel nikdy bambu

sový prut.
Uhodnete zajisté, k čemu ten prut měl sloužiti.
Bambusového prutu užívají v  čínských školách zhusta, a  nezbedné děti 

dostávají jím velmi citelné naučeni.
Ale trestati „syna nebes“ a „bratra slunce a m ěsíce“ bambusovým prutem, 

bylo by přece trochu nehezké, a proto ustanovila císařská máti ve svém oznámení 
způsob trestu, jemuž snad ani neuvěříte.

A  přece to bylo vytištěno v  pekinských úředních novinách.
Císařská máti dobře věděla, že k pochopení čínského písma bude třeba 

častěji bambusového prutu, a proto nařídila, aby současně s mladým císařem  
byl vyučován ještě  jiný hošík.

A nyní přijde ustanovení, kterémuž se všickni ze srdce zasmějete.
Císařská máti nařídila, že, kdykoli „syn nebes“ nebude v učení prospívati, 

bude třeba jeho spolužáka citelně bambusem k větší pilnosti napomenouti.
Titul tohoto beránka, jenž trpěti musí za špatné pokroky „syna nebes“, 

jest h a h a  c h u c e .
Titul h a h a  zní sic velm i vesele, ale nesrovnává se nijak s namodralými 

ranami ubohého spolužáka.
Tak se vychovává m ladý císař čínský.
Čínský císař jest neobmezeným pánem ve své zemi a  vládne nad svým i 

poddanými za pomoci svých ministrů.



— 101 —

Jeden z císařských rádcův ustanovuje úředníky v zemi. Druhý pečuje 
o říšskou pokladnici, třetí hdi nad tím, aby se starodávné obyčeje a náboženské 
zvyky doma i ve chrámich zachovávaly, čtvrtý stará se o vojsko a loďstvo, 
pátý o spravedlnost, šestý  o hospodářství, hornictví, průmysl, cesty a podobné 
záležitosti.

Jména říšských těch hodnostářů, kteří byli roku 1894 při čínském  dvoře, 
znějí takto: T š  i n g ,  Li ,  J - m o ,  F u k - u n ,  S u n g - š e n ,  Š i - t o ,  L i - h u n g -
č a n g , H u a i - t a  p u  a podobně.

č ín sk ý  císař byl do nedávná tak posvátným, že sám nemohl ani vyslance
cizích mocností ve veřejné audienci přijimati. Poprvé stalo se tak za jeho na
rozenin roku 1895. Císař seděl na jednoduchém trůně. Před ním rozprostřeny 
byly žluté koberce. Po obou stranách stáli císařští princové, o něž v  Číně není 
nouze. Počítá prý se jich asi šest tisíc. Pochopujete, že nemohli býti ani všickni 
přítomni.

Jak jsem  již předem pověděl, jest č ín a  říší ohromně velikou, a těžko by 
ji mohl spravovati člověk jediný.

Proto jest Čína rozdělena v  osmnáct velikých krajů neboli provincií, jež  
spravují zvláštní guvernéři, majíce k ruce velmi mnoho úředníků rozličných 
hodností.

Úředníci císaře čínského jsou velcí páni. Kdo jim dobře neplatí, ten 
v  Čině špatně pochodí.

Čínští úředníci dají na sobě velmi záležeti. Chodí v  hedvábných šatech 
zlatém^ vyšívaných.

Šat čínského úředníka podoben jest županu. Na ten obléká se tunika až 
po kolena sáhající.

Kukávy tuniky jsou velm i široké a dlouhé, skoro dvakrát delší nežli ruce.
uřaduje-li úředník, tu rukávy vykasává, ale jde-li k  audienci císařské, 

vstupuje před „syna nebes“ s rukávy spuštěnými.
Přední i zadní část tuniky bývá bohatě zlatém vyšívána. Ozdoba ta 

představuje ptáka s rozpjatýma křidloma.
Myslím, že by se vám to vyšívání velice líbilo. V tom umění jsou Číňané 

dovednými mistry. V yšitý pták vypadá tak přirozeně, že je  jako živý.
Zvláštním odznakem hodnosti úřednické bývají paví péra za čepicí. Podle 

pavích per a podle barvy knoflíků poznává se vyšší nebo nižší úředník císařský.
Mnozí císařští hodnostářové čínští jsou pro své spravedlivé jednání mezi 

lidem u veliké vážnosti a úctě.
Lid čínský rád projevuje takovému muži svou vděčnost a oddanost i veřejně 

a nazývá ho „otcem národa“, „zářící hvězdou v lasti“, „dobrodincem věku“ a jinak  
a jinak ho oslavuje.

V ysocí úředníci císařští nevycházejí na ulici sami, ale vždycky ve slavném  
průvodu. Čím vyšši úředník, tím nádhernější jeho dvořanstvo.

N ejvyšší úředníky císařské doprovázívá vždy několik sluhů, z nichž jeden  
držívá nad svým pánem široký slunečník barvy červené, jiní dva veliké vějíře, 
jiní prapory, kopí a jiné odznaky vysokého jeho důstojenství.

Mnohdy ubirávají se před vysokým  hodnostářem císařští jezdci, z nichž 
někteří třímají v rukou odznaky s nápisem: „Mlčte a buďte u ctiv í!“

U vidí-li lid jezdce, ví hned, že co nevidět dostaví se za nimi snad sám 
správce kraje.

Správce kraje nepřijde pěšky, také nepřijede na koni, ale nesen jest ve 
zvláštních nosítkách, zhotovených z tyčí bambusových.
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Baldachýn z drahého hedvábí vznáší se nad jeho hlavou.
Několik sluhů pestře oděných nese nosítka a kvapně utíká se vznešeným  

pánem po ulici.
Pochybuji, že byste nosičům v běhu stačili.

Pouliční život v čínském městě.

V Čině jest mnoho velikých měst. Některá z nich jsou několikráte větší 
nežli naše Praha se všemi předměstími, ba i větší nežli Vídeň. Takovým i 
ohromnými m ěsty jsou P e k i n ,  N a n k i n ,  F u ě e u ,  T j e n t s i n .

T aké K a n t o n  náleží mezi veliká města čínská, maje snad asi 2 milliony 
obyvatelů.

Uínská města vypadají jinak nežli m ěsta u nás.
Hlavní měřita jednotlivých krajů čínských bývají obyčejně obehnána 

hradbami, jako to bývalo u nás v dobách starodávných, ale hradby čínských  
měst jsou mnohem silnější.

Některé z nich jsou tak mohutné, že mohou po nich jeti dva povozy vedle  
sebe zcela pohodlně.

Nejmohutnější hradby má ovšem hlavní město Pekin. Nežli byste obešli 
pekinské hradby, potřebovali byste zajisté asi šest hodin času. A při tom musili 
byste jiti plným krokem.

Z hradeb čínských měst vynikají věže a střílny. Ve střílnách položena jsou  
děla. Místy nakupeny jsou hromady kameni. Vše jest připraveno k obhájení 
města.

Hradby čínských m ěst pamatují již hodně věků, a proto není divu, že jsou  
tu onde poškozeny a v rozvaliny proměněny.

Branami vchází se do města. Ale ne všecky brány má lid ve stejné úctě.
N ejvětší vážnost mají čínští m ěštěnínové ku bráně vedoucí k jihu. Úředníci
nastupujíce cestu do kraje, nevycházejí z m ěsta jinou branou nežli toliko jižní.
Nečisté věci a mrtvoly nesměji se jižní branou ani vyvážeti.

Ulice čínských měst bývají zhusta velmi úzké a spojené podloubím. Číňané 
mohou tam alespoň býti chráněni před úpalem slunečním a před deštěm.

Na čistotu čínských měst naříká se mnoho, ale Číňané na hlasy Evropanů 
nic nedají a vyhazují všeliké odpadky na ulici právě tak, jak  to činívali v dobách 
dřívějších.

Některá náměstí čínských měst vypadají jako hnojiště, neboť dlouho to 
obyčejně trvá, nežli se metaři nad hromadami smetí smiluji. Rozumí se, že pro 
odporný zápach sotva lze v ulicích vydržeti. Ale Číňané tomu uvykli a smějí se 
za zády choulostivému Evropanu.

Čínské ulice m ívájí prapodivná jména. Tak se naše ulice nikdy nejmenuji. 
Čínská města mívají velmi často ulici „věčné lá sk y “, „létavého draka“, „tisíce
rého štěstí“, „devaterého lesk u “, ulici „nakupené dobroty“, „dlouhého života“ 
a jiné.

Jak se jmenuje ulice, kterou představuje příloha, sám nevím. Dost možná, 
že jí říkají ulice „tisícerých vnoučat“.

Ale ať se jmenuje jakkoli, vy  přece můžete si pohledem na obrázkovou tu 
přílohu představiti, jak  pouliční život v čínském městě vypadá.
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Chcete-li, můžete vstoupiti do některého krámu. Koupiti ani nic nemusíte, 
čínský^ prodavač není pohodlný, ale přičinlivý jako žádný jiný na světě.

Číňané platí za vzor pracovitosti, skromnosti a spořivosti.
Pouliční krámy, jaké zobrazuje příloha, nejsou veliké. V jiné ulici našli 

byste krámy a sklady větší. Ale na všech jsou nápisy, malby, lampy.
Co se v  krámě prodává, to prozrazuje již malba. Obuvnický krám označen 

jest na přiklad namalovaným střevíčkem.
Krámy čínské jsou dokořán po celý den. K aždý může*do nich nahlédnouti. 

V krámě sedí snad prodavač na zemi a očekává trpělivě kupce. Jindy usazuje  
se před krámem.

Prodavačky byste v čínském krámě marně hledali. V krámích zaměstnáni 
jsou jenom muži.

V jednom krámě vyloženo jest ovoce, v jiném látky hedvábné, bavlněné, 
jinde prodává se čaj a cukr.

V některém krámě usadil se holič a oholí Číňana třebas na ulici.
Myslím, že jste si holiče na obrázkové příloze dobře povšimli.
V sousedství holiče usadil se kukátkář. Co všecko se tam ukazuje, o tom 

dovídají se právě přítomné dvě osoby.
Uprostřed ulice jedou dva bohatší měšťané. Jedou na vozíku, jenž se trakaři 

podobá. Páni sedí napřed, vozka kluše za . nimi. Takové vozíky jsou v Číně 
obvyklé. Za desítník povezou se páni až snad na konec města.

Pozornosti vaši zajisté neušel pouliční písař čínský. Sedí vážně za malým  
skládacím  stolkem.

Stolek jeho zhotoven jest nepochybně ze stébel bambusových. Také stolice, 
na níž písař sedí, udělána jest z bambusu.

Vedle písaře spatřuji se dvě čínské ženy. Přišly a žádají písaře, aby jim  
napsal psaní.

K dyby uměly psáti, napsaly by si je  samy, a nemusily by vydávati zbytečně 
peníze. Ale, která pak žena umí v č in ě  psáti ?

Na blízku pouličního písaře má svůj krámek pouliční kuchař a nasytí vás  
za několik haléřů. Tak lacino se jídla nikde neprodávají. Ovšem nesmíme 
býti vyběravi.

Číňan není žádný výběráěek a sní vše, co se mu předloží. Ale tak dobrý 
žaludek Evropané nemají, a mnohý z nich ošklíbá se již při pouhém pohledu 
na čínské jídlo.

N a večer se krámy zavrou, a prodavači spěchají do svých příbytků.
Obrázek, v  tento článek vložený, představuje jiný pouliční výjev v čínském  

městě. Mnohý z vás domysli se snad hned na první pohled, co obrázek ten  
znam ená.

V levo spatřujete Číňana, jehož ruka a noha upevněny jsou v dřevěném  
skřipci.

Zajisté, že č íň an  ten se něčím provinil a pyká veřejně na ulici svého 
skutku. Čínský biřic chápe se právě odsouzence a citelně ho potresce bambu
sovým i pruty před očima všech mimojdoucich.

Uprostřed obrázku trpí jiný provinilec. Na krku má „dřevěný lím ec“ 
s nápisem, čím se prohřešil.

„Lím ec“ ten je  velmi těžký a způsobuje odsouzenci veliká muka. Zajisté, 
že se odsouzenec ten těžce provinil. Vždyť musí choditi s „límcem“ po ulici 
několik neděl nebo snad dokonce dva nebo tři měsíce, nežli bude z něho v y 
svobozen.
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N a noc navracuje se odsouzenec do věznice, ale časně z rána opět vyhání se 
již  na ulici, aby si vyžebrával chléb u dobrých a milosrdných lidí.

Ale ještě větší muka snášeti jest odsouzenci třetímu. Zajisté napáchal
mnoho nepravosti, že tak 
přísně byl potrestán. Vizte 
jen nešťastníka! Zavřen 
jest ve zvláštní kleci jako 
dravá šelma.

Však jiného za své o- 
havné skutky ani nezaslu
huje. Myslím, že je  to ně
jaký vrah a lupič.

Klec tohoto odsouzence 
jest velmi těsná. Odsouzenec 
sotva se do ni může vejiti. 
Hlava odsouzencova vězí ve 
skřipci, a provinilec nemůže 
se ani na chvilku v kleci 
posaditi, tak že po několika 
dnech nešťastník až k  smrti 
umdlévá. Dost možná, že 
neustálým  tím trápením a 
mučením za nedlouhou dobu 
skoná.

O jiných ještě  hrozněj
ších trestech v Číně druhdy 

Potrestaní provinilci. užívaných nechci se ani
zmiůovati.

Cestou do Kantonu.

Za osm hodin můžete býti v tom nejčínštějším městě. A tím jest Kanton 
zajisté. Z Prahy je  tam ovšem trochu dále, okrouhle řečeno asi 15.000 km.

Mně však bylo hej. Byl jsem  v Hongkonku, a z britské té osady je  na 
čínské území ovšem pouhý skok.

Parolodí ocitne se člověk v Kantonu za dobu svrchu řečenou ve všem  
pohodlí. Nepodniká sice nic odvážného, ale může říci s Mefistofelem, že získá  
pro své sm ysly pice v  hodině snad mnohem více, nežli doma za celičký rok.

Hongkonk a Kanton je nyní na denním pořádku. Telegram y nepřinášejí 
z těch východních končin světa nic veselého. Hůře je  však těm, kdo musí 
býti svědky té morové rány, jež stihá nádherně položený Hongkonk a blízko 
ležící čínský Babylon, nazývaný od synů nebeské říše K v a n g - č o - f u ,  od 
někdejších Portugalců Kanton.

Rád opouštěl jsem  zubožený „Yictoria“ hotel, do něhož přilákal nás náš 
m ilý společník z dřívější cesty po Žaponsku, k naši veliké žalosti záhy 
v  Austrálii zesnulý, baron Poche.
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Ta dobrá d u še ! Pro znamenité rýžové jídlo, rozdělané s peprnou omáčkou 
a promíchané masem, jež mu v hotelu chutně na stůl předkládali, přehlédl 
všecka roztřiskaná okna, čalouny na cáry roztřepané i spustlý nábytek hospody, 
jež nás hostila. A  přece byl to dle průvodní knihy hotel třídy prvé.

Vlastně přísluší jméno Hongkonk toliko ostrovu, jenž rozkládá se asi při 
22° severní šířky a při 114° východní délky. Město samo slově V i c t o ř i  a 
C i t y .  Před několika léty oslavovala se tam padesátiletá památka, co Britové 
čínský ten ostrov pro sebe získali, z pustého kraje luzné panorama vyčarovali 
a skvělý přístav světa z něho učinili.

Z Hongkonku do Kantonu plují lodi každého dne z rána, vyjím ajíc neděli,
0 osmé hodině ranní a po druhé dobou večerní, kromě soboty.

Paroplavební ta společnost vysýlá  parolodi také do nedaleké osady  
portugalské, do Makaa a zpět.

Hosté, prodlévající v Hongkonku, navštěvují obyčejně Kanton, zpět pak  
ubírají se přes Makao. Za okružní tuto jízdu platí se dohromady 11 dolarů, 
t. j. asi 18 zl.

Koráb, jenž nás odvážel do tajeplného Kantonu, měl jméno „Hankau“.
Kromě této parolodi má společnost ještě parolodi: Fačan, Heugšan, Honam 

a ještě několik jiných.
Polovice všech jsou parníky kolové, ostatní šroubové.
Sotva jsm e se davy lidu k lodi protlačili. Číňanů bylo v přístavišti jako  

čmelíků. Co v nich je  síly a moci, Číňané sann nevědí, sice nedali by se 
ovládati hrstkou kolonisatorů anglických. Jeť Číňanů na Hongkonku přes 
200 .000  proti dvacítině ostatního obyvatelstva.

Roku 1841, když ostrov Angličany byl opanován, čítalo se tam pouze 
4000  duší.

Ale za všeho toho přívalu čínského lidu, jenž obklopuje koráb na suchu
1 na zemi, dovedl zjednati pořádek jediný policista, vybraný z pěkně rostlých  
Siků indických. Pouhým šlehem holí do davu zasazeným rozstupují se zástupy 
dotěravých posluhň, a moře čínského živlu jest rázem jako Aronovou holí roz
dvojeno.

Jsm e na palubě a prohlížíme každý koutek. Na přídě zaujmeme místo 
my. Je nás asi tolik jako apoštolů.

Jídelna je  prostranná, kvítím a zbraněmi vyzdobená. Pušky jsou nabité, 
šavle nabroušené. Nápis při nich um ístěný vyzývá hosty k opatrnosti.

Netřeba se ani tázati, k čemu takové opatřeni. Povím jen zase to, co 
vypovídají všickni ti, kteří cestu do Kantonu podnikli a zkušenosti své v kn i
hách uložili.

Opatrnosti nikdy nezbývá. A toho jsou kapitáni řečených parolodi posud 
pamětlivi. Co se stalo jednomu z jejich soudruhů před léty, nezapomnělo se. 
Tehdy sm ečka čínských lupičů v mezipalubí odvážených vyřítila se na palubu, 
zavraždila kapitána, zmocnila se mužstva a vyplenila koráb na dobro.

Od té doby uzavírá se paluba před mezipalubníky a vchody střehou se  
vyzbrojenou stráží.

Čínští velmoži usazují se na zádi paluby. Pod našima nohama jsou  
namačkáni mezipalubníci, vesm ěs Číňané. Z těch paroplavební společnost žije. 
Několik cizinců, kteří za sezóny Kanton navštěvují, podnik její by nevytrhlo. 
N ás cizinců bylo jen výminkou tucet. V jiné dny nebývá cestujících v prvé 
třídě více nežli co je  prstů na ruce.

Vyjíždíme z přístaviště. Kolem mihá se na tisíce čínských lodiček, plující 
to bydliště přemnohých synů nebeské říše, kteří cítí se v Hongkonku šfastněj-
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šimi a u větší bezpečnošti nežli ve své rodné a blízké provincii kuangtungské, 
v níž mandaríni hravě rozhodují nad jejich statky, životem i smrtí.

Mnohé tyto džunky a sam pany jsou pestře pomalovány. V čele boků má 
ělun veliké oěi a vypadá příšerně jako mořská obluda. Číňan má pro takovou  
výzdobu svůj důvod, říkaje, že kdo nemá oěi, nemůže ku předu. Místo plachet 
napiná_ lacinější rohože.

Úchvatný jest pohled po přístavu hongkonkském. Příkře zvedají se 
vysoké břehy, úsilím lidským se zelenající, neb obnažují své nitro skalní, m ísty 
divoce rozervané a rozbrázděné, a zanikají daleko v azurovém modru jako  
velebené kraje zálivu neapolského a jako těsné fjordy skandinávského severu.

Vytrvalost anglická vykouzlila tu v pravdě obraz báječné krásy, jakéž  
není na světě hned tak rovno. Do vod hongkonkských, svíraných ode všad  
žulovou půdou, sjíždějí se koráby se všech stran naší planety, v  pestrých  
barvách třepetají se na stožárech vlajky všech mocností a zemi, a baby Ion 
jazyků zaznívá po mořské pláni po celý  den a po celou noc, ozařovanou 
tisícerým i světly jako v luzné pohádce. Zcela správně píše guvernér anglickému 
ministru vnitra: „M kde na zemi neuzříš jedním  pohledem tolik lodí najednou, 
jako zde.“ Však je  také Hongkonk residencí admirala nad loďstvem východní 
A sie, jemuž po bok se slaví asi 40 0 0  mužů vojenské posádky, mezi pevnostmi 
dobře chráněných a rekrutovaných hlavně ze Siků, kteří se tam dopravují 
z Indie.

Všickni do jednoho byli jsm e na lodi toho mínění, že polohou sotva jiný  
světa přístav může Hongkonk překonati. Ký div, že Číňané ty vody H e u n g -  
K o n k ,  t. j. Vonnou řekou nazývají.

Obepluli jsm e severozápadní břehy ostrova, jemuž řeka, řečená Perlová, 
své vody posýlá, majíce po pravici skalnatá bradla, jež vroubí výběžky čín
ského kontinentu.

Zatím připravovala se v  saloně snídaně, k  jejíž pozřeni a ztrávení náleží 
dobrý žaludek. Bez toho se nikdo na návštěvu do Kantonu nevydávej.

Číňané nás obsluhují. I kuchař je  Číůaň, a pro asijskou kuchyni jako
stvořený. Smluvíme se s nimi po anglicku, ale srozumitelnější jest jim jazyková
sm ěsice, jež slově p i d ž n  i n g l i š .

K jídlu dává se obligátní půl sklenice vina, kterou můžeš si doliti oby
čejnou vodou. Dobrého tedy pomalu, ale poplatek za snídani půldruhého dolaru. 
Tolikéž platí se za oběd, na nějž nikdo při všem hladu laskom iny již nedostával.

Co zm izely nám s očí břehy hongkonkské, ubývalo vegetace pobřežní.
Vzácným zjevem byl nějaký kříček nebo strom.

Dříve široký průliv víc a více se sužoval, a vlastnosti Perlové řeky 
z nitra č in y  se beroucí tím nápadněji se prozrazovaly. Špinavá žluť sm ísená 
se všem i vým ěty millionového m ěsta jsou její známkou.

V těch súžených m ístech založeny jsou čínské bašty, vyzbrojené Kruppo- 
vým i děly. Toť T y g ř í  t l a m a ,  čínsky H u m u n ,  portugalský B o č a  t y g ř i s .

Brzy potom ukáže se tu onde čínská pagoda, jako minaret vysoko k nebi 
se pnoucí, aby dobré duchy vábila a zlé zaplašovala. Počítáme její poschodí. 
U  jedné bylo jich devět. Bylo na ní znáti ctihodné stáří. V puklinách jejích  
bujela křoviska, na cimbuří jejím  zachytilo se pak několik stromků.

Živěji nežli na palubě evropské bylo mezi Číňany, kteří hráli v  kostky  
po celou cestu. Jaký to rozdíl mezi palubníky čínským i a žaponskými, jichž 
nevídali jsm e jinak nežli s knihou v ruce.



Koráb „Hankau“ plul volněji a volněji. Břehy byly  již velmi blízky. 
N a polích dozrávala rýže a žala se. V korunách banánových zelenaly se četné 
banánky, jinde rostla cukrová třtina.

Na chvíli zastavuje se loď v osadě, jejíž jméno Vampoa. Předává poštu. 
N ěkolik mezipalubniků opustilo koráb.

V dáli ukazuji se již obrysy Kantonu. Kraj málo lákavý, bez půvabu. 
Ještě nejvíce nás zajímají nákolní chatrče, v nichž žije se asi tak jako v do
bách jezernich staveb, potom bárky opatřené v zádi velikým  kolem. Patnáct 
Číňanů opírá se o lopatky toho kola a šlapáním popohánějí loď ku předu. 
Sila  lidská je  tam lacinější nežli pára.

Zdá se, že již jsm e v samém městě. Ale ještě  hodinku strpení. Upíráme 
zraků svých k vysokým  kamenným budovám, podobným obrovským sýpkám. 
V yčnívají nade všecka staveni.

Hádejte, k čemu jsou!
Nuže vězte, že to jsou kantonské zastavárny. Takových má Kanton více  

nežli sto. Cenné oděvy jsou tam i před lupiči jisty.
Za největší vřavy tisícerých člunů, kteréž přistáním našeho korábu při

ved ly  se do pohybu, zakotvili jsm e v Kantoně. V Kantoně na shledanou!
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Z mého pobytu v čínském Kantoně.

Všickni byli jsm e na lodi u vytržení pohledem na millionové to město 
a  jeho tajem ný život na vodě i souši.

Ani v  obrovském mraveništi není tolik šukání, chvatu, spěchu, práce 
a  kvapu, jako je  v  přístavišti kantonském.

Koráb plul sice již dávno poloviční parou, ale mohutným jeho tělem, jež  
pojati mohlo do sebe téměř půltřetího tisíce lidí, rozhýbal se kalný živel tak, 
že vody vysoko se  dmuly a pravé vlnobití způsobilo m ezi sterými čluny, 
v řece kotvícími.

B yl to poplach v domácnostech čínských rodin, kteréž zvolily si za své 
trvalé bydliště malé lodice a bárky, pokrývající v  těch m ístech všecken povrch 
Perlové řeky. Tam člun ke člunu se pojí, a z řad jejich ulice se vytvořují jako 
mezi domky na pevné zemi. Obyvatelé přeskakuji dovedně jako opice z bárky na 
bárku, div že o život nepřijdou v tom chumáči houpajících se lodiček. Celé to 
plující předměstí přivádí se vzedmutou vlnou v divoký pohyb a rej, v němž 
pojednou láni, křiku, praskotu a třesku není ani konce, ba stále hluku a lomozu 
přibývá, čím více člunů vlnou jest zasaženo. Vždyť na vodách kantonských žije 
tolik čínských duši, co jich má celá Praha se všem i předměstími. Na těch 
lodicích lidé se rodí, prožijí mládi i pozdní věk, tam hynou i umírají. Člun 
je st  jich rodnou kolébkou i smrtelným lůžkem.

Za takového víru a divoké vřavy přistála naše loď v  Kantonu.
Mezipalubníci již dávno před zakotvením seskakovali s korábu a vrhali 

se do člunů, jimiž jsm e byli se všech stran obklopeni. Kde jaký  veslař byl, 
každý střelhbitě řídil džunku k parolodi, aby přibylé rodáky a jich zavazadla 
za malou odměnu dopravil na pevnou zemi.

Na palubu dostavil se též ochotný Ah Kum a představil se nám jakožto 
průvodčí po městě.
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Vzbuzoval svým  dvorným chováním a odměřeným hovorem všecku důvěru. 
I zevnějškem  se nám líbil.

Dlouhý cop splýval mu po hedvábném kaftanu, ale byl falešný. Hlavu 
jeho kryla aksamitová ěepička. Veliké okuláry, ovroubené rohovinou, slušely mu 
jako učenému mandarínu přese všecko to, že Ah Kum do školy ani nechodil.

D ozvěděv pak se, že jest mým přáním poznati také školy čínské, omlouval 
se, že o tom mnoho povědomosti nemá, ale že za lepšího průvodčího, než-li on 
sám jest, mi k ruce dá svého syna, jenž školního svého vzdělání v  Hongkonku 
nabyl a tam i správnému jazyku anglickému se naučil.

Po té audienci, při níž obstárlý Ah Kum vějířem stále si pohrával, ná
sledovala druhá.

H lásila se otužilá Cíňanka. Kovová deska na prsou jejich zavěšená ozna
movala, že jest ve službách svrchu řečeného hotelu. Přišla, aby odvezla naše  
skrovné ranečky i s námi v člunu, jimž umí vládnout! jako dovedný jezdec  
koněm. Má přednost před jinými, umějíc žvatlati trochu pidžningliš a znajíc 
všeliké choutky cizinců čínský Bábel navštěvujících.

Ale v Kantoně není ona jediná, kteráž odvážením hostí se živí. Jef 
z velikého počtu žen, které hlavně veslařením chléb si vydělávají, kdežto 
mužové jejich jdou po jiné práci na suché zemi.

Zatím hlavni proud čínských dělníků, zvaných obyčejně kuli, z korábu se  
vyvalil, a my pohodlně přešli jsm e můstek. Ah Kum vyprovázel nás se synem.

Jdem e pěšky. Od přístaviště do hotelu není daleko. Ale máme co dělati, 
abychom se protlačili davy zevlujícího lidu. Usm olené a rozedrané spodky jsou  
jediným kusem oděvu, který kantonští pobudové mají na sobě. Hruď je st  
obnažená, hlava bez přikrývky.

S několika stran slyším e pokřiky: Fank-uej.
Rozumíme, ač do tajů čínského jazyka prakticky jsm e ještě nevnikli. 

Nadávku tu, znamenající na česko „cizího čerta“, uslyším e na vycházkách po  
Kantoně ještě častěji.

Jiní pobudové jsou zdvořilejší k cizinci a pozdravuji nás obvyklým  „čin , čin“.
Ani toho si nevšímáme a ucpáváme nosy před výpary, jimiž pouliční ku

chyně ovzduší naplňuji.
Úslužný strážník, jenž u přístavu zastává službu vrátného, otvírá železná  

vrata mostu, spojujícího čínské město s ostrovem, vykázaným  Evropanům za  
bydliště, a jsm e v  Š a m i n u .

Malý můstek, ale dělí od sebe veliké dva světy, východ a západ, staro- 
dávnost a pokrok, minulost a přítomnost, hlučný života vír a trapný klid.

Mně připadlo, že vstupuji na vltavský ostrov, nyní Židovský ostrov.
Šamin je také se všech stran podobnou hrází obemknut, přechovávaje ve  

stínu košatých smokvoni, sploštělým i kořeny tak význam ných, několik úhledných  
budov, v nichž konsulové cizích mocností mají své sídlo, žijíce tam jako v e  
vyhnanství.
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Most Město Kanton

Ostrov Honam.

K dysi byl ostov Šamin pouhou písčinou, jak  již překlad toho jm éna praví, 
a  teprve za opanování Angličanů nabyl podoby pevnůstky.

Ze dvou stran oddělen jest úzkým průlivem, ostatek jeho sevřen jest 
vodami řeky Perlové.

Dvěm a můstky překročiti lze průplav, oživovaný rovněž sterými čluny 
a střežený u železných vrat stálou stráží proti násilnému přívalu čínského živlu. 
Číňanům jest přísně zakázáno ostrov Šamin navštěvovati. Toliko čínským sluhům 
na Šaminu zaměstnaným dovoluje se branou vcházeti.

Staletí uplynula, nežli dovoleno bylo „cizím čertům“ usaditi se tak pevně 
a  vědomě na čínské té hroudě.

A což jiného jest Šamin proti veleříši kytajské, mající v rozloze své tolik 
co půl Evropy a téměř tolik duší, co celý tento světa díl. Samotna provincie 
kvang-tungská, to jest kantonská s hlavním městem Kantonem čitá asi 30  mil- 
lionů lidí.

To, co nepodařilo se před osmi sty léty arabským mořeplavcům, kteří 
první zprávy domů o Čině přinesli, co nepodařilo se ani kupěivým Portugalcům, 
kteří za vděk přijali jen Makaem a po prvé Evropanům vypravovali novinky 
o Číně, to podařilo se výbojnému elementu anglosaskému, jenž konečně po 
neblahé „válce opiové“ v létech ětyřicátých čínský cop opanoval, svému zkázo- 
nosnému obchodu opiovému brány největších m ěst čínských násilně dokořán 
otevřel a náhradu 21 millionů dolarů vítězoslavně domů odvážel.

Od té doby jest také ostrov Šamin v  rukou Evropanů.
Mírem nankingským  roku 1842 stal se nejen Kanton „ryšavým barbarům“ 

přístupným, ale také přístavy Amoj, Fučeu, Ningpo a Šanghai obdařeny byly 
konsuláty.

Obchodní smlouvou z let 1860 (po míru tientsinském ) připuštěni jsou 
Evropané vésti obchod s četnými jiným i městy, jako jest Svatau, Takao, Tamsui, 
Činkiank, Hankeu, Čifu, Tientsin, Vuhu, Pakhoi a j. Ale ze všech těch míst, do 
nichž cizí koráby mohou za obchodem přijížděti, vyšinul se Šanghai na misto 
nejpřednější. Po něm následuje teprve Kanton.

Půl století přešlo, co Šamin osazen jest Evropany. Ale život té hrstky 
konsulů s několika málo jejich příslušníky není závidění hodný přese všecka  
rejdiště a hříště, k obveseleni a zábavě rodin anglických sloužící.

O té hroudě země, Šamin zvané, mohli by osadníci její říci s nešťastným  
vypovězencem  Senekou: Zde jen dvé jest: vyhnanec a vyhnanství.
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Na Šamin hodila by se i slova téhož m udrce: „Není tu ani doušku vody“, 
ač jest ostrov ten se všech stran Perlovou řekou obklopen.

Osadnici šaminští nemohou té vody pro špínu piti a jsou nuceni přivážeti 
si obyčejnou pitnou vodu až z Hongkonku, vzdáleného od Kantonu asi 90  ná- 
mořských mil. Jen z nouze užívají kantonské vody říční k  vařeni, když ji byli 
důkladně zťiltrovali.

Co snese žaludek kantonského Číňana, nesnesou Evropané šaminští, po
čítající dny a hodiny, kdy jen službu svou v Kantoně budou moci zaměniti za 
lepší, nechť již v Šanghaji nebo v Hongkonku, kde žije se po velkom ěstsku  
a evropským požadavkům přiměřeně.

Ptejte se jen těch, kteréž osud do kantonského Šaminu zanesl, a uslyšíte  
jejich nářky na dobrovolné to vyhnanství.

Tak hořekovali nad svým osudem i tlumočníci čínského jazyka v něm e
ckém konsulátů, když mi vydávali dopisy z vlasti a z daleké srbské Lužice  
od přítele Černého, jenž ve své horoucnosti k  té vym irajici haluzi slovanské  
nepřestává o ní hlásati zprávy nadšené, ji v prázdných chvílích z Čech navště
vuje a nové její štěpy vroucím slovem ušlechťuje.

Život Evropanů v Šaminu je politování hodný. Čínské půdě každý se tam  
vyhýbá, a žiti na ostrůvku, ne větším nežli je  Monte Christo u památné E lby, 
je  věru k  okousání. I ta jednotvárná zábava v Klubu, kde scházívají se konsu- 
lové anglický, německý, portugalský a francouzský, konečné také omrzí.

O turistu je dnes v Šaminu lépe postaráno nežli přede dvěma roky. D n es  
najiti lze v  jediném  tamějším hotelu dosti slušné přístřeší s portugalskou kuchyní. 
Ale kdo té dříve nezvykl, tam jí sotva uvykne a bude se hned po první večeři 
těšiti, až bude moci dáti Kantonu s Bohem.

Čínská jídla.

Číňané mají dobrý žaludek. Jídají takové věci, že při pouhém jich vy 
slovení bylo by mnohému Evropanu špatně. Číňan jí všecko. Jen pojďte se  
mnou do čínské hospody a dejte si předložiti jídelní lístek!

Vejdeme do nějaké větší hospody, jaké bývají ve větších městech. Taková  
mívá dvě poschodí. Máte-li málo peněz, usadíte se v  prvém poschodí. Zámož
nější chodí do jídelny druhého poschodí. Chcete-li býti o samotě, usadíte se  
ve zvláštním pokojíku. Jídla připravují se v  přízemí.

U  vchodu sedí hostinský a vybírá od hostů peníze za jídla. Na stěnách  
visí všeliké plakáty. Na mnohých je napsáno, aby si dal každý pozor na 
své věci.

Sotva že se usadíte, předloží vám sluha jídelní lístek. Um ite-li čínsky  
čisti a máte-li dobrý žaludek, poručíte si nejprve žraloci ploutve. Sluha odběhne 
a mžikem je  zase u vás.

Druhé jídlo, které si objednáte, budou snad hříbky se sekanou drůbeži, 
třetí jídlo omleta z holubích vajec, dále tulení mozek s omáčkou, hovězí pečeně  
s knedlíky, mořští hlem ýždi, pečená jitrnice, špinát s drůbeží, raci pečeni 
v těstě, mandlový Čaj s houbovými koláči, dušený losos s omáčkou, sm ažené  
sele, pečené kachny, nezralé a shnilé ovoce, ořechy, víno z hrozinek, jablek , 
hrušek a snad ještě něco.



Poněkud jen zámožný Číňan mívá k obědu asi 10 jídel, bohatší asi 20. 
Při slavných hodech nebývá jídlům konce.

Jídla přinášejí se na stůl již rozsekaná. Host zachycuje kousky m asa 
do dvou špejliček a podává si je k  ústům. Jiných vidliček Číňan neužívá.

Po obědě přichází sluha s měděným umyvadlem a s horkou vodou, v  níž 
namáčí ručník, aby vám jej podal vyždím aný k utřeni a umytí rukou. Utěrák  
takový koluje od hosta k hosti, asi podobně, jako u Kirgizů jsem  vídal.

Chudší lid chodívá zhusta do jídelen, které šlovou k a u - j u k - p u .  Jmenuji 
se tak proto, poněvadž se v nich prodává hlavně maso psí a kočičí. Aby si lid  
takových jídelen spíše všiml, vyvěšuje hostinský za okna opařená těla štěňat, 
psů, kofat a kocourů. Možná, že si dal i nápis na d véře: „Zde lze dostati 
v kteroukoli dobu čerstvou pečeni psí nebo kočičí.“

Jakožto pochoutku kupuje si tam lid  párek kočicích očí nebo porci uškva- 
řeného sádla z černých psů. Myši jídají se nejvíce v  zimě. V jinou dobu 
prodávají se sušené jako švestky. Psi chutnají Číňanům nejlépe na počátku 
léta. Z té příčiny je  notně vykrmuji jako my u nás husu. V tu dobu jídá psí 
maso i mnohý boháč. Číňané dom ýšlejí se, že požitím masa psího sesílí a že 
zachrání se před všelikým i nemocmi.
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V obchodě čínského lahůdkáře.

Nem yslete si, že za svého pobytu v čínském Kantoně zašel jsem  si se  
svým  průvodčím do ulice Tseung-lan proto, abych si po špatné snídani v hotelu 
evropského Šaminu spravil chuť v obchodě čínského lahůdkáře.

Laskominy se mi nedělaly ani tehdy, když brejlatý Číňan Ah Kum vy
jm enoval mi všeliké delikatessy a nektary, jež čínští lahůdkáři a kuchaři na 
stůl velmožů dodávají.

Mezi jiným i jmenoval můj průvodčí pikantní polévku z vlaštovčích hnízd, 
zadělávané ploutve žraloci, vařená vajíčka holubi, račí ocásky vařené v rici
novém oleji, vyhlášenou pekinskou husu, mušle, úhoře, ovoce v  medu zavařené, 
mladé výhonky bambusové s vajíčky mořských krabů, zmrzlinu, pivo, šampaňské, 
růžovou rosu a jiná vína čínská, podávaná hostům vždycky teplá.

K otázce, které druhy m asa zvláště v  Kantoně se prodávají, odpověděl 
Ah Kum, že vepřové.

Maso telecí a hovězí přísný vyznavač učení Buddhova a Konfucova do
konce i zavrhuje.

Buddhisté činí tak z té příčiny, že nepožívají vůbec těl kdysi oživených, 
konfucián pak, že se nesluší bráti život zvířeti v polním hospodářství tak  
užitečnému.

Že jde maso vepřové v Kantoně jako na dračku, věřil jsem  i přesvědčil 
jsem  se, kdykoli zrak můj spočinul na čerstvém zboží čínského řezníka, u něhož 
marně pátráš po stažených krysách a zadečkách kočičích, připomínaných tak  
často v knihách, o čínské kuchyni jednajících. Já alespoň neměl jsem  štěstí 
viděti je  v  zátiší kantonských řezníků.

Také maso psí neobjevuje se zhusta na masném trhu, ač jsou kantonšti 
mopslíci ode všech labužníků čínských zvláště hledáni a ke kuchařským účelům  
schválně krmeni.



Jinde v Čině požívá se psího masa tím řidčeji, a pečeně z něho připravená 
nenáleží k pokrmům salonním. Chuďas se ho ovšem neštítí, ale bohatec jím  
pohrdá a styděl by se předkládati hostům krmě tak sprosté.

V ysvitá to již z čínského přísloví, proslcvovaného tehdy, když někdo ke  
svým  záměrům chápe se nejapných prostředků: „Přece nebudeš dávati psí 
maso na stůl o slavných hodech.“

I z jiných frázi ěínských vychází na jevo, že maso psí jídá se v  Číně 
jenom z bídy. V dějinách obléhání čínských měst a tvrzí čte se: „Dlouho 
bránili se obyvatelé, a hlad a nouze nutily je  poživati psy a krysy .“

Avšak dnes nechci býti vykladačem  kulinářských tajností veškeré čínské  
kuchyně, ale míním zajiti toliko s čtenářem do obchodu čínského lahůdkáře, 
jenž na skladě má nejdražší delikatessy, přivážené do Kantonu až z dalekého 
souostroví malajského, zvláště pak z Jávy, Bornea a Sumatry.

Na jedné z vycházek labyrinthem hlučných uliček kantonských zastavili 
naši nosičové před krámem, v němž prodávala se jedlá  hnízda, řečená obyčejně 
vlaštovčí.

Poprvé viděl jsem  je  ve svém živobytí jakožto převzácný přírodní zjev 
v závodě přítele Václava Friče v Praze, jehož obdivuhodné preparáty najdeš 
v nejpřednějšich museích celého světa. Cena jediného hnízdečka na umělém  
skalisku montovaného byla sedm zlatých. Slušný to peníz, ale také příležitost 
zřiti věc do nedávná tak záhadného původu byla velmi vzácná.

Ani nevíte, jak těžko dostati lze u nás některou přírodninu ze vzdálených  
končin světa, byť i byla ve své vlasti zjevem  všedním.

T ak bývalo i s vlaštovčím i hnízdy, tak jest až podnes s ptáčkem samým, 
jenž památná ta hnízda staví. Nabízejte zaň co chcete, sotva jej hned od natu- 
ralisty dostanete. A přece žiji salangany —  tak se stavitelé památných hnízd 
vlaštovčích jmenují —  při jeskyních Karang Bolongských na Jávě a jinde tak  
hojně, jako u nás břehule nebo vlaštovky domácí.

Tím lákavější bylo pro mne divadlo v kantonské ulicí Tseung-lan, o niž 
praví průvodní knížka missionáře Kerra: „Zde jsou krámy, ve kterých prodává 
se gelatina z ptačích hnízd.“

Tlupa zevlounů následovala nás „cizí čerty“ v  patách.
Krám, v němž jedlá  hnízda se prodávala, nebyl sice veliký, ale delika

tessy  v něm chované m ěly cenu mnoha tisíc zlatých.
Ani ten, kdo vyhrál terno z loterie, nemůže míti větší radost nežli já, 

když poprvé hrabal jsem  se v zásobách salanganích hnízd.
Čínský lahůdkář vykládal na kupecký pult hnízda všeho druhu, jakosti 

a  ceny, a stanovil cenu jejich podle váhy.
Některá byla celá černá a jemným peříčkem a štětinami vystlaná. V těch 

hnízdila již mláďata opeřená a mnoho ceny do sebe nemají. Taková jsou ze 
všech nejlacinější a jdou špatné na odbyt.

Nejlepší jsou ta salanganí hnízda, která jsou průsvitná, barvy světlé, bez 
všelikého peří prachového, žíní a jiných součásti ke zbudování jejich od salangan  
užívaných.

Některá nebyla větší nežli dětská dlaň, jiná rozšiřovala se ve dva laloky, 
jim iž jsou v přírodě ke skále přirostlá.

Ve své přírodovědecké nenasytnosti naplnil jsem  brzy salanganím i hnízdy 
m alý košíček, upletený pěkně ze španělského rákosu (rotangu) a zabaliv je 
něžně do nejjemuějšího papíru jako nejdražši koření, odnášel jsem  vzácné zboží 
do svého hotelu v  Šaminu a potom, přes portugalskou osadu Makao do Hong- 
konku se ubíraje, do Victoria City, odkudž mně tak drahá salanganí hnízda
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dostala se v  neporušenosti mořem Čínským, oceánem Indickým, mořem Ru
dým, průplavem Suezským , mořem Středozemním, luznou Adrií a přes někdejší 
Tergestum až do Prahy. Naši krajané ze Šanghaje, poštmistr Römer a gene
rální konsul Haas, nemohli si delikátního jidla z vlaštovčích hnízd ani dosti 
vynachváliti.

Vlaštovčí hnízda, určená k upraveni pokrmu, zbavují se všech štětinek, 
srsti, rostlinného chmýří, žíní a larev hmyzích, do gelatinové jejich hmoty 
přimíšených, až teprve po dlouhé a piplavé práci vypadají jako rosolovité těsto. 
Tak připraveny zavařují se do m asité polévky, chutnajíce jako nudle.

Kromě tohoto způsobu jídají se vlaštovčí hnízda v mléce rozpuštěná 
a šleháním v pěnivý nápoj upravená. A le v  obou případech osvědčují se 
i vlaštovčí hnízda i ploutve žraloci jakožto bezpečné dráždidlo. Tak alespoň 
tvrdí Číňané.

Vlaštovčí hnízda nepocházejí vlastně od ptačího rodu vlaštovek, ale od 
salangan, podobných vice rorejsům nežli našim vlaštovkám. Latinské jejich  
jméno jest C o l l o c a l i a .

Slovo to znamená na česko s l e p e n é  o b y d l i .
Slovo salangana odvozuje se od ostrova Salang, při poloostrově Malackém  

se rozkládajícího.
Z desíti druhů salangan toliko jediný buduje hledaná hnízda vlaštovčí, 

a tím jest C o l l o c a l i a  e s c u l e n t a .
Z čeho jedlá hnízda pocházejí, vysvětlil teprve před třicíti lety přírodo- 

zpytec Bernstein v pojednání přírodovědeckého listu, věnovaného zájmům ho
landské Indie. Jiní marně si tím hlavu lámali a divné domněnky vypovídali. 
Že prý je  salangany budují ze šťávy jistých stromů, nebo že prý hmota jejich  
pochází z jisté  mořské chaluhy, napřed pozřené a potom ze žaludku salangany  
ke stavebním těm ůčelům vyvrhované.

Oba ty výklady jsou nesprávný. Hmota, které salangana ke zbudováni 
svého hnízdečka potřebuje, vym ěšuje se z podjazyčných žláz, které za doby 
páření salanganám velice nabíhají. Vým ěšky ty jsou m azlavé a tuhé, husté 
klovatině arabské podobné, takže se dají tahati ve dlouhá vlákna. Z takových  
vláken, rovnoběžně k sobě přiléhajících, složena jsou řečená vlaštovčí hnízda, 
která salangany staví čtyřikrát do roka a to pro novou rodinu vždycky nové.

Jak se Číňané tavívají.

Číňané baví se velm i rádi.
Zábavy, v  nichž Číňané si libuji, jsou rozmanité. O některých budu vám  

v tomto článku vypravovati.
Nejprve půjdeme do čínského divadla.
A le nem yslete, že divadlo čínské jest nějaká nádherná budova.
Divadlo čínské jest pouhý veliký stan, pořízený z bambusu a rohožek. 

V hledišti rozestaví se stolice a stolky, a divadelní hra může počlti. Zaplaťme 
ještě vstupné, zasedněme k některému stolečku, poručme si koflík čaje a čekejm e 
trpělivě, až se —  opona zvedne?

O nikoli. Čekejme trpělivě, až se počne hráti.
J .  I v o ř e n s k ý :  Asie. 8
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V čínských divadlech není opon. Divadelní hra odehrává se na jevišti 
nepřetržitě, a dekorace měnívají se před očima divákovýma.

D ivadelní hry čínské jsou velm i dlouhé, ba mohli bychom říci nekonečné, 
neboť bývají několikráte delší, nežli naše nejdelší kusy divadelní, trvajíce 
několik dní za sebou. Evropanu přechází brzy trpělivost dívati se na čínské  
divadlo, a opouští je  před ukončením kusu.

Ve velkých m ěstech čínských hrává se divadlo na několika m ístech  
najednou.

Zhusta hrává se před samými svatyněm i, v  nichž zbožňují se m odly nej
mocnějších bohů a bůžků. Ba u některých chrámů a božišf bývají divadla  
stálá, a herci mají mnoho práce, aby mohli ukojiti radost bohů a chudých lidí.

Poslyšte, co bohatí Číňané činívají, aby se svým  bohům zavděčili.
Zámožní Číňané, chtíce si bohy nakloniti, pořádají na jejich počest slav

nostní představeni. Zaplatí četné společnosti divadelní hodně peněz a poručí jí 
hráti kus, k jehož představení má každý darmo přistup.

D iváků scházívá se k takovému představeni tolik, že by ani jablko ne
propadlo. D iváci nesedí, ale stojí, nicméně vydrží státi po několik hodin a 
dlouho vzpomínají na to dobrodiní.

Ale největší radost mají prý z divadelního představení sami bozi a bůžkové. 
Číňané se alespoň tak domnívají.

Číňané rádi vídají herce na jevišti a dívali by se na ně od večera do 
rána. Jen vizte obrázek! Jak upjatě pozoruje společnost hru!

V levo na jevišti hraji hudebníci. Hrají na podivné nástroje hudební. 
Takových nástrojů se u nás neužívá.

Pochybuji velice, že by se vám čínská hudba líbila. Ucho Evropanovo 
nem ůže jí přivyknouti.

Uprostřed a v právo na jevišti rozestaveni jsou herci. Hereček mezi nimi 
v ša k  není.

A jak může se hráti bez hereček?
Je-li třeba, aby vystoupila na jevišti herečka, Číňané snadno si pomohou. 

^Některý z hercův oblekne na se oděv ženský, a herečka je  hotova.
Takoví herci, přestrojení za herečky, spatřují se též na řečené příloze.
Jak patrno, jest oděv divadelních herců velmi nádherný. Rozličná pestrá 

péra zvyšují jeho malebnost.
Číňané mají herce velm i rádi, ale jenom potud, pokud jsou na jevišti. 

Jindy pokládá Číňan herce za bytost nižší nežli je  sám, a děti herců nemohou 
se domoci ani nějakého povýšení v lidské společnosti.

Mistři našich řemesel brávají do učení učedníky. Také divadelní mistr 
čínský najímá chlapce do učení. Dost možná, že několik chlapců od chudých  
rodičů skoupil a že je  po šest let bude připravovati pro divadlo. Takoví učedníci 
mnoho zkusí.

Po šesti létech dostává divadelní učedník za vyučenou a může si vydělávati 
chléb na vlastni vrub jakožto sam ostatný herec.

Líbí-li se divákům hra hercova, projevují mu svou vděčnost nikoli věnci 
a kyticem i, ale dávají mu peníze a rozličná jídla.

Zvláště bývá hercům milá pečeně vepřová. Pokrmy takové přinášejí sluhové 
hercům na jeviště, a herci, přijímajíce je  bez ostychu, vděčně děkuji za ně 
hlubokými poklonami. Při tom rozbaluji stočený papír a ukazují divákům písemné 
poděkování.



-  115 —

D ivadelní hry čínské mívají jiný obsah nežli divadelní kusy naše. Číňané 
vídají nejraději takové kusy, v nichž představuji se výjevy ze života starých  
předků jejich.

Zvláště jsou jim m ily kusy, v  nichž projevuje se neobmezená úcta k rodičům, 
k císaři a k bohům.

Poslyšte, o čem se v jistém  divadelním kuse čínském jedná.
Jakýsi Lai Mung-ěin, syn velmi chudých rodičů, vynikal neobyčejnou  

pilností a dětinnou oddaností k otci a k  matce.
Když rodiče jeho sestárli a pro sešlost věkem  již pracovati nemohli, tu 

vděčný syn staral se o ně, jak  jen mohl.
Denně docházíval do buddhajského kláštera a sbíral drobty a odpadky 

pod stolem, aby jimi své rodiče nasytil. Pro sebe nechával jenom tolik, aby 
se při živobytí zachoval.

Ale jednoho dne řekli mu mniši, aby šel zase jinam, a podělili ho několika  
penízky.

Mung-ěin šel a koupil za penízky rýži a trochu dříví. Na cestě však  
přepadl ho pes a rýži mu z ruky vyrazil. R ýže se rozsypala a mžikem zmi
zela, nebof ji slepice honem sezobaly.

Doma vypravoval syn, co nemilého se mu přihodilo.
Rodiče však zatím hladem umírali a  jednoho dne umřeli.
Vděčný syn chtěl svým  rodičům vystrojiti slušný pohřeb, ale neměl ani 

haléře.
I nerozpakoval se dlouho a usm yslil si, že prodá svou ženu a za utržené 

peníze své rodiče slušně pochová.
Na cestě potkal Lai Mung-ěin stařečka, jenž se s ním dal do řeči.
Stařeček vyslechl vše, co vděčný syn o svých starostech mu vypověděl, 

a  nabídl se, že mu ženu odkoupí.
Koupě byla smluvena, a mladá žena měla se k odchodu s novým svým  

mužem.
Ale sotva že učinila krok, viděla před sebou anděla vstupovati do nebe, 

a o stařečkovi nebylo ani památky.
I pospíšila ona opět za svým  prvním mužem a dohonivši ho, chvátala s ním 

k domovu.
Oba těšili se nevýslovně, že tak zázračným způsobem pomohli si k  penězům, 

za něž budou moci své rodiče uctivě pohřbiti.
Než jak  se podivili, když vstoupili do svého domu!
Rodiče, které pokládali za mrtvé, byli opět zdrávi, a všickni žili potom ještě  

dlouho v pokoji a blaženosti.
A poněvadž byl Lai Mung-čin člověk velmi pilný, přičinlivý a stále po 

vzdělání toužil, stal se brzy proslulým znalcem  písemných památek čínských  
a  došel na světě největší cti a nejvyšších vyznamenáni.

T akový a podobný obsah mívají divadelní kusy čínské.
Nemůže-li si Číňan dopřáti divadla s herci živými, jde do divadla, kde hrají 

herci dřevění. Dovtípíte se zajisté, jaké herce mám na mysli. Myslím loutky.
V Číně jest loutkové divadlo velmi oblíbeno. Mladí i staří Číňané vydrželi 

by divati se na loutky třebas celý den. Však loutky čínské umějí vyváděti 
kousky, že by se jim každý Evropan podivil!

Loutková divadla hrávají se v Čině buď veřejně, zvláště před chrámy bohyň 
k jejich uctění, anebo velm i zhusta v domácnosti bohatších rodin soukromě.

Také hudbu mají Číňané rádi a poslouchají s napjetím, když o svátcích  
hraje muzika na počest bůžků a bohyň před svatyněm i a chrámy jim zasvěce-

S*
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nými. Ze samého veselí dávají se i do zpěvu, nebo naslouchají bedlivě zpěvům  
zvláštních potulných zpěvaček.

Mezi milé zábavy Číňanů náleží též vypalování raket a ohňostrojů. Číňané 
rozumějí tomu umění znamenitě. t -I

A což teprve čínští kejklíři! To jsou mistři! Oči byste na nich nechali. 
Tak jsou obratní.

V prázdné chvíli bavívají se Číňané pouštěním draků. U nás bývá papírový 
drak zábavou dětí, ale v  Číně pouštívají draka i dospělí lidé velm i rádi. Malí 
pouštívají tam draka malého, velcí pouštívají mnohdy draka tak velikého, že 
pět osob má co dělati, aby ho ve větru udržely.

V Číně opatřují draka kovovými strunami. Fouká-li do nich vítr, vydává  
drak zvuky velm i líbezné, a Číňané se při tom samou radostí rozplývají.

O zábavách Číňanů mohl bych vám ještě dlouho vyprávěti, ale o těch, 
které kazí dobré mravy, nechci se zde ani zmiůovati.

Jednou z takových her jest hra v karty. Číňané hrají v  karty náruživě 
a prohrávají v  té ničemné hře mnohdy všecko své jmění.

V čínské škole.

Kdo z Evropanů poprvé vstupuje na čínskou půdu, bývá zvláštnostmi 
země i národa všecek udiven.

I vy  se podivíte, až vám vypovím, co o čínské škole vím.
Poznati čínskou školu měl jsem  nejlepší příležitost v K a n t o n ě .
Jednoho dne nesli mě nosiči vedle domu, z něhož rozléhal se hlučný křik.
Můj čínský tlumočník, jenž uměl také anglicky, mě doprovázel.
Také on byl v  nosítkách nesen, jakož bývá v Kantoně obyčejem.
Kázal jsem  před tím domem zastaviti. Uhodl jsem , že v tom domě je  škola.
Navštíviti čínskou školu, porozprávěti s čínským  panem učitelem, zadívati 

se do tváří čínských školáků, žíznících po tajem stvích velikého mudrce čínského, 
jehož jméno K o n f u c e ,  nahlédnouti do jejich písemných prací: ta příležitost 
nenaskytá se nám každého dne.

Proto m ilý můj průvodčí, jehož jméno bylo Ah Kum, chtěj nechtěj musil
mě zavěsti do čínské školy.

Nosiči složili nás v  ulici. Jediný krok, a byli jsm e v nádvoří kamenného 
domu, vysokou zdí obehnaného.

Nebyla to však budova, sloužící výhradně účelům školním, nýbrž budova
soukromá. Ve mnohých částech domu bydleli nájemníci.

Očekáváte nyní, že půjdeme chodbou m ající nápis: „V čas vyučováni 
nechť nikdo do třídy nevchází.“

Nic takového.
Myslíte, že zastavím e své kroky před ředitelnou školy, že zaklepem e  

a vejdeme.
Mýlíte se.
V čínské škole není ani ředitelny, ani školníka, ani pódia, ani katedry, 

ani tabule, ani mapy, ani globu, ani kabinetu fysikálního nebo přírodovědeckého, 
ani obrazu zvířat nebo jiných pomůcek učebných.
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Činská škola, do níž jsem  se svým  tlumočníkem vstoupil, m ěla toliko 
čtyři holé zdi, nízký strop, jedno okno a hliněnou podlahu.

Povyk v  učebně rázem utichl jako žabí křehotání. Školáci se velice zalekli, 
jakm ile zahlédli tvář „cizího čerta“.

Učebna byla jediná, ale m ěla tolik tříd, kolik m ěla žáků; to znamená, 
že v čínské škole pracuje učitel s každým žákem zvlášť, nikoli se všem i žáky  
společně a hromadně. Vždyť tam měl pan učitel žáky věku různého. Některým  
bylo 7̂  leť, jiným 12 let a více.

Žáků nebylo v  učebně mnoho, ani ne celý tucet. Každá třída, to jest 
každý žák seděl u svého stolku na nízké stoličce.

Dva z žáků kouřili právě cigaretku. Jaká to hrůza! řeknete snad. Tak  
malí školáci a  kouři ve škole před samým panem uěitelem !

Tomu se však v  Číně nikdo nepodiví, ba ani pan učitel.
V Číně kouří mladí i staří, malí i  velcí, a kouři celý život při práci, mezi 

jídlem, při odpočinku, ve dne, v noci, před spaním, při procitnuti nebo když  
se v noci probudí.

Přijímá li dělník v domě službu, vymiňuje si obyěejně, že bude vedle  
mzdy dostávati také tabák a že jeho chlebodárce postará se o to, aby dělník  
mohl si dávati na jeho účet hlavu holiti a copánek pěkně upraviti.

Zkrátka, kdo z Číňanů žije, ten kouři.
Ěekne-li se však o někom : „Již nekouří“, znamená to, že umřel.
Hoši, kteří u školních stolků seděli, měli čepice na hlavách.
Je to starodávný mrav, nesnimati pokryvky ani ve škole, ani při obědě 

a  jiném jídle.
K  mému přáni, proslovenému panu uěiteli skrze tlumočníka, dali se školáci 

zase do práce. K aždý z nich měl před sebou jinou knihu a jinou práci. Někteří 
psali, jiní četli, a to hodně hlasitě.

Nejmenší školáci chápali se svých štětců, namáčeli je do rozdělané tuše 
a postavivše je  kolmo na papír psali.

Psací náčiní nazývá Číňan s i - p a  o, t. j. čtyři skvosty. T y  jsou: štětec  
(čínsky p i t), tuš (m e k), papír (č i) a kámen (j e n), na němž se tuš rozdělává.

Papír, na němž školáci psali, byl tenký jako tak řečený hedvábný. 
Inkoustem by se na něm nemohlo psáti, protože by inkoust pronikl. Ale 
štětcem  a tuší píše se na něm výborně, ovšem jenom po jedné straně. Z té 
příčiny jest každý list písanky dvojitý. Přijďte jen a rád vám takovou písanku 
ukáži. Dostal jsem  ji od jednoho školáka na památku.

Štětce školáků byly udělány ze zaječích a liščích chlupů. Aby se jim  
nerozčepejřily, opatřovali je  školáci, když bylo po psaní, válcovitým  pouzdrem.

Čím vice jsem  se díval do tváří hošíků, tím více se mi zdálo, že vidím  
před sebou nikoli veselou a skotačivou mládež beze všech starosti, ale vážné, 
rozumné osoby, které již v tom útlém věku vědomy si byly slov hlásaných  
od největšího mudrce čínského národa, Konfuce: „Bez učení nestane se nikdo 
znamenitým, a drahokam, má-li míti cenu, musí býti broušen.“

Písanky, v nichž školáci psali, vypadaly jinak nežli naše. B yly  maličké, 
jako první čítanka naše, snad ještě o trochu menší. Obálek neměly.

A podle čeho školáci psali, když tam nebylo tabule?
Psali podle předložky. Tu jim pan učitel půjčil. Školáci kladli předložku 

mezi zmíněné dva listy, jimiž vzory písma dobře prosvitaly, a kopírovali je 
tak dlouho, až se jim naučili.

Z počátku kopírovali písmo větší, potom písmo menší a takové, jak se 
ho skutečně v životě užívá.
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Je to těžká práce, kterou čínští školáci podnikají. Ě ekl jsem  již prve, 
že má Číňan skoro pro každé slovo také zvláštní znaménko, ale děsnější ještě  
jest, že mnohá znaménka skládají se třebas z desíti, patnácti i ze sedmnácti 
čar, jinak a jinak spořádaných. Podávám jen m alý toho příklad, jak  asi čínské  
písmo vypadá.

Z načk a: Č ínsky: Česky:
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ri dvě

1= fang koš
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■— ■

m thien pole

Takových znaků počítá se v  čínském  písmě mnoho tisíc, každý jiný  
a některý velm i složitý, což se zde přímými čárkami znázorniti nedá.

Co školáci v  čítance četli, nerozuměl jsem , ale můj tlumočník mi přeložil
první větu z první čínské čítanky. Zněla pak ta k to : „Člověk přichází na svět
dob rý; ale jakkoli všickni lidé, kteří se zrodili, jsou sobě rovni, přece roz
cházejí se v životě daleko od seb e .“

Pochopujete, že je  to výrok, jejž mohou pojmouti jen lidé dospělí a dosti
učení.

Kdo osvojil si první čínskou čítanku, přivedl to již hodně daleko.
Z té školy šel jsem potom se svým  tlumočníkem do školy jiné. Žáci byli 

tam již starší a učitelů několik, ale v jedné třídě. Majitel té školy najal si je  
za pomocníky. Školáci zároveň ve škole bydleli a platili m ajiteli ústavu měsíčně  
asi osm zlatých za celé opatření.

Světnice, vykázaná žákům za obyt, sk ládala se z přepažených kotců, 
v nichž každý žák měl po jednom lůžku.

K dyž jsem  vešel do této školy, dával si starý pan učitel upravovati ve 
své kobce v lasový úbor a nepohnul ani brvou. A holič holil hlavu panu učiteli 
dále a napouštěl jeho copánek vonnou mastí.
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V Číně, jejíž obyvatelé drží se hlavně učení Konfucova a Buddhova, 
cestuje mnoho missionářů, aby Číňany získali pro víru křesťanskou. T ak vznikly  
ve všech končinách „nebeské říše“ školy missijní, v nichž vyučuje se mládež 
podobně jako u nás.

V takových školách učí se i dívky čínské všem u pro život potřebnému, 
kdežto Číňané sami pro d ívk y  škol nezřizují, nechávajíce je vyrůstati beze  
všeho vzdělání školního.

Do škol čínských posýlá děti kdo chce. Tam není nikdo nucen do obecné 
školy choditi, a péče o školy ponechává se jen těm, kdo o ně stojí.

Malá nožka.

K dyž byla Číňanka ještě děckem, ohnula j i  matka prstíky na nožičce tak, 
jako by z nich chtěla učiniti pěsť.

N a nožku tak stočenou dala matka potom pevný obvazek. Ubohá dívka 
čínská zkusila při tom mnoho bolestí, ale sundati obvazek s nohy nesměla, nosíc 
jej po několik m ěsicův ano i let neustále.

N ožka takové dívky podobá se potom spíše pěsti nežli noze. Tak bývá  
znetvořena.

Odejme-li se obvazek s nohy tím způsobem znetvořené, podržuje noha svůj 
zm rzačelý tvar, a ubohá dívka může choditi jen velmi nesnadno.

Chůze takové dívky podobá se hopsání a skákání. Kroky její jsou krátké, 
pohyb kodrcavý jako pohyb našich kachen. Vždyť se ubožátko sotva na nohou 
drží! Dlouho choditi ani by nevydržela. Zasmáli byste se velice, kdybyste  
viděli čínské dívky choditi.

A proč znetvořuji čínské m atky nožky svých dcerušek?
Vznešený Číňan se domnívá, že nastávající dívka nebo paní má míti nožku 

velm i malou, ne větší, nežli je nožka dětská.
Má-li žena nohu takovou, jak  ji přirozeně vyrostla, jc vznešený Číňan nad 

tím všecek  zaražen. „Podívejte se na tu ženu! Ta má nohy, že by po nich 
choditi m ohla!“ říkává zpanštělý Číňan.

Vznešená Číňanka ovšem po svých malých nožkách nikdy ani choditi 
nemusí. Vznešená Číňanka sedává doma v krásné zahradě svého manžela. 
Služebníci přinášejí jí čaj, cukrovinky a vše, co hrdlo ráčí.

Chce-li si vznešená čínská dívka nebo paní vyjiti na procházku, nejde 
pěšky, ale zasedává do nosítek bambusových. D va nosiči je nosívají a odnášejí 
Číňanku tam, kam si přeje.

Vznešené Číůanky neukazují se na ulicích, ale prožijí všecken svůj život 
v domácnosti a v zahradě svého chotě.

Bohati Číňané mívají zahrady nádherně založené a vyzdobené skvělým i 
letohrádky.

Číňané jsou neradi, dívá-li se někdo na jejich pani. Proto se vznešený Číňan 
se svou pani nikdy neukazuje. Chce-li jiti někam se pobavit, zanechává svou 
ženu doma.

Doma baví se vznešená Číňanka ženským i pracemi, píše verše, maluje 
obrazy, a tak ubíhá ji den za dnem.

A mají všecky Číňanky tak malé nožky?
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Nikoli. Chudá žena čínská musí pracovati v potu tváři a zaslouženě vydělává  
si svůj chléb. Takové ženě byly by malé nožky velikou překážkou v  práci. 
Matka je jí věděla dobře, co dceru očekává, a proto neobvazovala jí nohy za 
mladosti, ale nechala je  růsti přirozeně.

Jen vznešené a bohaté Číňanky m ívají malé nožky.
Zmrzaěují-li m atky čínské nohy svých dcerušek, jednají zajisté nerozumně. 

A le podobného nerozumu dopouštějí se i mnohé dívky u nás.
Víte, co činívají ?
Násilně se stahují v  životě, jen aby mohly ř íc i: „Hleďte, jak lítly jsm e 

v ž ivo tě!“

čínská svatba.

Jakm ile Číňanka trochu odroste, otec její ohlíží se po nějakém ženichu. 
Chce on svou dceru, třebas ještě  maličkou, zasnoubiti s jinochem, jenž se má 
potom státi jejím  manželem.

V Cíně přihazuje se dosti zhusta, že dívka neumí ještě  ani choditi a již  
je s t  zasnoubena. Snad ani svého nastávajícího chotě neviděla. Otec odbývá sám  
za dceru námluvy.

T aké čínský ženich neví, jak  jeho příští choť vypadá.
Otec dívčin vyptává se napřed, je-li mladík, jehož chce se svou dcerou 

zasnoubiti, hodný a moudrý. Proto uchyluje se ke zkušeným  a spolehlivým  
lidem, kteří sňatkjr umějí zprostředkovati.

Dohazovačem  bývá obyčejně starý muž, ale ještě častěji stará žena. K nim 
obracejí se čínští otcové se vší důvěrou.

K dyž se dohazovači podařilo najiti spolehlivého ženicha, tu otec ženichův 
pošle rodičům vyvolené d ívky list, v  němž oznamuje se, v kterém roce, měsíci, 
dni a hodině jeho syn jest narozen.

Totéž činívá otec dívčin.
A le to není ještě všecko, nežli dojde k zasnoubeni.
Čínští rodiče mají velikou starost o budoucnost svých dětí a přejí si, aby 

byly  šťastny. Pročež snaží se, aby štěstí již napřed se vyprorokovalo.
A jak se toho dovědí?
Rodiče jedné i druhé strany brávají na radu své zemřelé předky.
Ale je to podivná porada! Víte, co rodiče dělají?
Rodiče kladou na oltáře svých zemřelých předků popsané lístky a žádají 

na zesnulých, aby jim pověděli, bude-li svatba pro jejich děti šťastna.
Jak to z papírku uhodnou, sám nevím.
Vidíte z toho patrně, že jsou Číňané velmi pověrčiví.
Odpovědí-li zesnulí předkové příznivě, potom spěchají rodiče ještě  ke 

hvězdopravci, aby jim  osud mladého párku z hvězd vyprovokoval.
Hvězdopravec dlouho dívá se do hvězd a dlouho nahlíží do učených knih. 

I najde konečně, že svatba bude šťastna.
A le ať je  svatba potom šťastna nebo nešťastna, hvězdopravec dále se o ni 

nestará. Jen když dostal za své proroctví pěknou odměnu. Vždyť je  to jeho 
živobytí.

Po těchto přípravách nastává teprve zasnoubení.



Ale ani v tento den neuvidí se dívka s nastávajícím chotěm. To všecko  
vykonávají za ně otcové. D ívka spatří svého ženicha až v sam ý den svatby.

O zasnoubeni píše otec ženichův otci nevěstině, že rád přijme jeho dceru 
jakožto snachu do svého domu.

List ten odnese rodičům nevěstiným  dobrý přítel ženichův. Vstoupiv do 
domu s poselstvím, ubírá se s domácím pánem k oltáři domácích bůžků a ode
vzdává pro nevěstu dárky od ženicha.

Vy se nepochybně domýšlíte, že poslíček ženichův přináší nevěstě zlaté 
náušnice, nebo prsten s drahými kam eny nebo jiný podobný šperk.

Poslíček ženichův přináší však čínské nevěstě dárky zcela jiné; přináší 
pro nevěstu živé selátko a několik krabiček se sladkým pečivem. Druhdy po- 
silává se čínské nevěstě párek divokých nebo domácích hus a to buď živých, 
dřevěných nebo cínových.

Číňané brávají husu za obraz věrnosti.
Kromě prasátka a pečiva přináší poslíček ženichův také nějaké peníze  

rodičům nevěstiným . Zdá se, jako by se nevěsta za ty peníze od rodičů 
kupovala.

Otec nevěstin přijme všecky dary, vyprázdni krabici, naplní ji jiným  
pečivem a pohostí poslíčka ženichova jídlem  a vínem. Milostný poslíček ubírá 
se do domu svého přítele a odevzdává mu pečivo z domu nevěstina.

Potom si otcové navzájem píší. Jeden těší se na příchod své snachy, 
druhý těší se na nastávajícího zetě.

Povím vám, jak otec ženichův píše rodičům nevěstiným :
„Slunce již dávno vzešlo a ozařuje svými jasným i paprsky dům, v němž 

Y aše krásná dcera přebývá. Také ona opustila svou' komnatu a odívá se jako 
slunce v jasný šat. Píši Vám tento list, abych dal na jevo svou oddanost 
a abych Vám, jakožto svému vzácnému příbuznému, přál štěstí. Vaše ctěná 
rodina již dlouho bydlí v  našem  sousedství, a její členové vynikají již ode 
dávna věhlasem  a učeností. Zvláště učenost Vašeho syna proslavila Vaši rodinu 
velice. Nevím ani, jak  vážiti si mám Vašeho svolení, že Vaše dcera stane se  
mou snachou. Myslím, že svatba obou našich dětí bude. šťastna, a že přátelství 
mezi námi bude nerozlučné. Kéž bych mohl poslati nastávající nevěstě draho
cenné šperky a hedvábné oděvy! Ale já  jsem  chůd a posílám jí jenom dřevěnou 
jeh lic i do vlasů. Očekávám toužebně den sňatku.“

Otec nevěstin psává asi v tato slova:
„Zima se blíží, a divoké husy slétají se v houfy, aby co nejdříve odletěly. 

Stromy pučí, a větve jejich brzy obsypou se květem. Váš dar jsem  pro dceru 
přijal a přeji Vám, jakožto ctihodnému příbuznému, štěstí. Vaše rodina uctívána 
je s t  již ode dávna, a sami učenci vychvalovali ctnosti její. Vím dobře, že Vaše 
chování k bližnímu cení se tak vysoko, jak vysoko vznáší se jeřáb nad zemi. 
Vaše mravy jsou tak něžné, jako dech proti vichřici. Jsem stár a nemohu již 
jiti po výživě. A le Váš syn nakloněn jest ku blahu jiných lidí, a dech jeho 
j e  tak vznešený, jako nebe povýšeno jest nad zemi. Moje dcera zrodila se 
v chudé chaloupce a nemá žádného vzdělání, pročež byla, tím více potešena, 
když zvěděla, že si přejete míti ji za choť svého syna. O, jak šťastna bude 
moje dcera po boku Vašeho sy n a !“

Brzy na to dostane nevěsta darem od rodičů svého ženicha hedvábné látky  
na šaty. Mnohdy dostává nevěsta deset, dvanáct, ano i šestnáct hedvábných 
látek, kromě celého oděvu slavnostního a mnohých šperků ze zlata, stříbra 
n, drahých kamenů.

V několika dnech po zasnoubeni bývá svatba.



Před svatbou pláče nevěsta velice. Její sestry, přítelkyně a služky po
máhají jí plakati a naříkati. Poslední den před svatbou pláče celý dům, a lidé  
v  sousedství nemohou pro sam ý nářek a hulákáni ani spáti.

V den svatby připraveny jsou v domě ženichově slavné hody. Již časně 
z rána jsou všecky stoly pokryty pokrmy všeho druhu.

Ženich, ustrojen v slavnostní oděv, ubírá se do parádní světnice, kde ho 
jeho otec očekává, načež předstupuje před otce, ukloňuje se před ním několikráte 
až k samé zemi a přijímá od něho požehnání.

Mezi tím vyslal ženich posly pro nevěstu. Poslové mají pro nevěstu malo
vaná a pozlacená nosítka již připravená a červeným suknem, třepením a peřím 
co nejpěkněji vyzdobená.

Nosítka ta podobají se pestré almaře. Dvířkami vchází se do nosítek. 
V Kantoně viděl jsem  svatební nosítka, která stála několik set zlatých.

Před posly kráčejí sluhové a nesou m alý stromek, posetý pomeranči 
a mnohými penízky.

Za nimi kráčejí jiní a nesou všeliké cukrovinky, někteří pak též párek 
hus divokých nebo krotkých.

Kromě těchto sluhů nesm ějí scházeti ve svatebním průvodu nosiči s pozla
ceným i svítilnami. Ve svítilnách hoří červené svíčky.

Jiní nosiči nesou tabulky červeně natřené a popsané zlatým  písmem. Slova 
na tabulkách těch napsaná udávají jm éna slavných předků nevěstiných a ženi
chových.

Je-li ženich bohat, bývá svatební průvod veliký a velm i s la v n ý : v průvodu 
vlají prapory a vějíře, kmitají se  pestré slunečníky, zaznívá hudba, a veselost 
rozléhá se všudy, kudy průvod se ubírá.

V čele svatebního průvodu kráčívá leckdys koza s pozlaceným a rohama 
a vyšňořená co nejpestřeji papírovým třepením.

Průvod nejde do domu nevěstina cestou nejkratší, ale co nejdelším i oklikami,, 
jen  aby každý v osadě měl příležitost svatební průvod viděti.

Nevěsta očekává m ezi tím doma posly a loučí se s otcem a s matkou. 
Dlouhý a hustý závoj zastírá nevěstě obličej.

Když se příchod poslů oznámil, opouští nevěsta otcovský domov a zasedá  
do nosítek. Za hlučné hudby nastupuje svatební průvod cestu do domu ženichova.

Ženich očekává již nevěstu netrpělivě. Je věru velmi zvědav, jak  jeho na
stávající choť vypadá. Vždyť jí snad ještě nikdy jak náleží ani neviděl.

Konečně stojí nosítka s nevěstou v domě ženichově. Ženich přistupuje k no
sítkám, zaklepe na dvéře, a dvéře se otevrou. V nosítkách sedí nevěsta stále 
ještě  zahalená, a ženich marně snaží se uviděti její obličej pod hustým  závojem.

Co se nyní stane, sotva uhodnete. Vy m yslíte zajisté, že teď nevěsta z nosítek 
vystoupí a že přijde pěšky do domu svého vyvoleného. Nikoli. N evěsta nepůjde 
do domu pěšky. Služka u nosítek čekající chytne, jakm ile se nosítka otevrou, 
nevěstu, vezm e ji na svá bedra a odnáší ji na zádech do slavnostního pokoje.

V slavnostním pokoji postavena je vysoká stolice. Vypadá jako trůn. Na  
trůn ten zasedá ženich a přijímá poklonu své nevěsty, která až k samé zemi 
uklání se před svým vyvoleným . Teprve nyní odhalí ženich závoj své nevěsty, 
poprvé spatřuje její obličej, přijímá přání ode všech známých, a po slavných  
hodech je  Číňan ženat.

Umře-li zasnoubená dívka před svatbou, potom truchlí pro ni zasnoubenec 
velice. Ale svatba odbývá se přece, a to v noci několik dní po pohřbu zasnou
bené dívky.
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Poslové dou s nosítky do domu zesnulé nevěsty, vracejí se ve slavném  
průvodu do domu ženichova, a ženich je  zdánlivě ženat.

Umře-li před svatbou ženich, potom nevěsta vstupuje do domu rodičů svého  
zesuulého vyvolence a žije u nich jako vdova.

čínský pohřeb.

K dyž Číňan umírá, vynášivá se ze světnice do předsíně a položí se tam  
tak, aby nohy umírajícího směřovaly ke dveřím.

Ještě nežli umírající zavřel oči, snášejí příbuzní nejpěknější oděvy a ukazuji 
je  nemocnému. Ukazují mu hedvábné spodky, zlatém vyšívanou tuniku, krásné 
střevíčky a jiné a jiné věci.

Nemocný rád se na ně dívá a těší se velice, že bude pochován v oděvu  
tak krásném a drahém. Dom ýšlí se, že zesnulí předkové jeho tím raději uvítají 
ho na věčnosti.

Když jest nemocný v posledním tažení, přátelé jeho um ývají ho vonnými 
vodičkam i, nebožtíka pak oblékají v oděv pro něho již přichystaný.

Hned po smrti přichází do domu kněz a modlí se nad mrtvolou, aby duše  
zesnulého co nejdříve dostala se do nebe.

Po modlitbě oznamuje kněz příbuzným, jak daleko již duše nebožtíkova je st  
a jakou vzala na se podobu.

Snad se příbuzní dovídají, že duše zesuulého vzala na se podobu člověka, 
a radují se z toho velice.

Snad se dovědí, že duše zesnulého proměnila se ve zvíře. V tomto případě 
mají pozůstalí smutek a snaží se příměti bohy rozličnými obětmi k tomu, aby  
vysvobodili zesnulého ze zvířecí jeho podoby.

Po těchto obřadech vkládá se tělo nebožtíkovo do rakve.
Eakve čínské zhotoveny jsou ze silných prken a vypadají tak, jako by byly  

z jednoho kmene vytesány.
Bohatí Číňané vyzdobují rakve všelikým i laky na červeno nebo na černo. 

Starší lidé opatřují si pro sebe rakev ještě  za svého živobytí. Dost možná, že  
ji dostali darem od svého hodného syna, když slavili šedesátou ročnici svých  
narozenin.

Pohřbu účastni jsou všickni známi a přátelé zesnulého, kráčejíce městem  
u velikém  průvodu.

V čele pohřebního průvodu ubírají se dva muži s plstěnými klobouky na  
hlavě. S klobouků visí jim červené péro. Oděni jsou v černou tuniku. Po cestě  
rozhazují zlaté a stříbrné papírky, aby jim i usmířili zlé duchy, kteří prý se staví 
nebožtíku v  cestu.

Potom následují hudebníci a hrají na flétny a bubínky a tlukou na zvučivé  
gongy.

Za hudebníky jdou pohřební sluhové a nesou hedvábné korouhve, bohatě 
vyšívané. Jiní nesou slunečníky, papírové domky, papírové ženské šaty, podobné 
šatiěkám našich panenek, a opět jiní nesou na nosítkách hračky, představující 
domácí nářadí. Mezi pochoutkami a zákusky, před nebožtíkem nesenými, ne- 
chybivá nikdy prasátko do červena upečené.
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Příbuzní zesnulého jdou v úplném smutku. Ustrojeni jsou ve dlouhé bílé 
hávy. Hlavu mají pokrytou černým kloboukem beze všech ozdob. Všickni 
velmi naříkají a pláči, jak  to káže dobrý a starodávný mrav čínský. Někteří 
dokonce klesají a nemohou samou žalostí ani z místa. Ale to vše konají 
jenom  na oko.

Eakev nosívá několik lidi, k  pohřebním těm průvodům již zřízených.
Kolem rakve kráčejí kněží, řečeni b o n z o v é ,  v  šedém  nebo žlutém rouše. 

Hlavu mají oholenu. Cestou odříkávají žalmy.
Ěada povozů povlečených bílým plátnem uzavírá pohřební průvod. V prvních 

vozích sedí ženy z příbuzenstva a za nimi ženy ku pláči najaté.
Pohřební průvod pohybuje se velmi dlouho nežli dojde svého cíle. Možná, 

že půjde dvě i tři hodiny za město.
S vykopáváním hrobů neberou si Číňané mnoho práce. Nejčastěji klade se 

rakev prostě na zemi, posype se tenkou vrstvou prsti, a hrob je  hotov.
Za odříkávání žalmů nad zesnulým padají příbuzní a plačtivé ženy na kolena 

a  dotýkají se čelem třikráte země.
Mezi nářkem a bědováním zapaluje se kadidlo, a vonný jeho kouř zahaluje 

brzy všecken zástup.
Potom spalují se na hranici všecky hračky na nosítkách přinesené. Číňané 

dom ýšlejí se, že jich bude nebožtík po smrti potřebovati k takovému živobytí, 
jaké vedl zde na zemi.

Aby duše nebožtíkova nezabloudila, potřebí jest jí světla, a proto Číňané 
rozsvěcuji při pohřbu velmi mnoho svíček.

Po těchto obřadech rozchází se průvod, a je  po pohřbu.
Příbuzní navštěvují potom hrob zesnulého ještě po několik let a nosí mu

jidla, ve kterých si za svého živobytí liboval. U  hrobu zpívají mu písně, od
říkávají modlitby a verše, které zesnulý rád čítával, a těšivají se s nim tak,
jako by byl mezi nimi živ a zdráv.
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Č aj o v n í k .

Není tomu ještě dávno, co se pije u nás čaj.
Staří předkové naši pochutnávali si o veselých hodech na ječm enovém  pivě 

nebo na sladkém nápoji, připravovaném z medu. Nápoj ten slově medovina.
V některých krajinách pívá se medovina posud, ale u nás v Čechách již 

jsm e jí odvykli skoro docela. Kde jsou ty časy, když rozjařená česká společnost 
bavívala se dlouho a dlouho při plných džbánech m edoviny?

Za našich dob snidávám e a svačiváine kávu nebo čaj. Je-li člověk hodně 
unaven a chce-li zahnati žízeň bez ublíženi na zdraví, koflík nebo sklenice čaje 
osvěží jej lépe než kterýkoli jiný nápoj.

Když přivezli čaj poprvé do Evropy, pívali jej jakožto vzácný a drahý 
nápoj, mnozí pak, majíce čaje dosti, nevěděli, kterak jej připraviti.

Podivíte se zajisté, povim-li vám, co s uvařeným čajem u č in ili: Nezkušení 
lidé uvařili čajové listy, obložili jimi slaninu a dali se do jídla. Pochybuji 
velice, že jim jídlo takto připravené chutnalo. To, co bylo nejlepšího, odvar 
z listí, vylili.

V Cíně pijí čaj ode dávna. Číňané piji ten nápoj bez m léka a bez cukru.
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U nás přimíchávají do čaje zhusta rozličné lihoviny, ale takový čaj by 
Číňanovi nechutnal. Jistě by jej odložil s ošklivostí a smál by se v  duchu našim  
nezpůsobům.

Přijde-li kdo k Číňanovi na návštěvu, hostitel jistě pohosti ho koflíkem čaje. 
Je to dávný zvyk čínského pohostinství.

K nám přiváží se čajové listí hlavně z č in y . Menší množství čaje dostáváme  
z Indie.

Z č in y  přiváží se čaj do Evropy buď po moři nebo dlouhou cestou přes
Sibiř a přes Ural na Kus. Z té příčiny říká se čaji k  nám z Rusi přiváženému
r u s k ý  č a j ,  ale neprávě. Vždyť na Rusi žádný čaj neroste.

V Evropě pívá se čaj nejvíce na Rusi a v Anglii. Na táckách vypije mnohý
Rus za večer třebas deset sklenic čaje a ještě  nemá dosti.

A  z čeho pochází listí čajové?
Pochází z čajovníku. Čajovník jest keřík, jenž roste v  č in ě  na mnohých 

místech bez přičinění lidského.
K vět čajovníku podobá se květu kameliovému. Myslím, že mnohý z vás  

již kamélii viděl.
Ale v Číně nespokojují se listím, nasbíraným někde na divokém křoví 

čajovém. V Číně pěstují čajovník v sadech co nejpečlivéji. Každá čínská  
chaloupka má svůj čajový sad, a hospodář denně dochází do sadu, aby se  
těšil na bohatou žeň. Óo nespotřebuje ve vlastní domácnosti, to prodá.

Když čajovník dozrává, m ívá čínský sadař mnoho práce: sbírá listí, dává  
je do košů a suší je  na plechových pánvích.

Pánve dotýkají se plamene a ohřívají se.
Aby se listí v  pánvích nepřipálilo, hospodář musí stále listím nebo pánvemi 

pohybovati.
Listí do pánve hozené brzy počne praskati a se scvrkovati. T aké mění 

rychle svoji barvů.
Leckdys se načesané listí čajové, nežli se suší, namáčí do vřelé vody.
Usušené listí čajové sype se potom z horkých pánvi na stůl a ochlazuje se  

rychle vějíři.
K některým druhům čaje přimíchává se trochu olejičku jasmínového, 

oranžového a jiného, aby příjemně voněly.
Jest několik drubů čaje: jeden slově z e l e n ý ,  jiný  č e r n ý  a jinak.
Má-li čínský sadař hojnou žeň, potom nemůže se již ani dočkati dne, až  

poveze zásoby čaje na trh. V m ěstě najde dosti kupců.
Kupci, prohlížejíce čaj, ohmatávají listí, přivánějí k němu a smlouvají se 

sadařem. Konečně se smluví a vysázejí sadaři peníze na dřevo. Sadař sebere 
peníze za prodaný čaj a z veselá vykračuje si k domovu.

Ptáci rybáři.

Číňané jídají sice všecko, ale na rybách zvláště si pochutnávají. Proto, 
kde jaký Číňan, každý rád si zarybaři, má-li jen k  tomu příležitost.

U  nás chytáváme ryby na udici a do sítí, ale v  Číně chytávají ryby ještě  
jiným  způsobem. Jakým, to poznáváte z nadpisu tohoto článku.

Číňané rádi vycviěují jisté vodní ptáky, aby jim  lovili ryby.
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Ptáci ti jsou asi tak velicí jako husa. Peří mají černé a lesklé. Nejednou 
byli již také v Čechách zastřeleni.

Povím vám jméno těchto vodních ptáků. Šlovou k o r m o r á n i .
Jistý cestovatel pozoroval dva Číňany, kteří chystali se právě loviti ryby 

za pomoci vycvičených kormoránů. I požádal je, aby ho vzali s sebou na lov. 
Číňané ochotně svolili a odrazili se člunem od břehu.

Ve člunu viděl náš cestovatel několik kormoránů. Někteří z nich byli na 
loďce, J in í seděli na bidle, které z loďky vyčnívalo.

Číňané upevnili tam bidlo schválně a opletli je  slámou.
Na krku kormoránů viděl náš cestovatel zvláštní obojek. Ale nebyl to 

snad obojek z jejich vlastního peří, nýbrž obojek slaměný. Číňané obvázali jím  
krk kormoránů, aby nemohli ulovených ryb polykati.

Za malou chvíli přestali Číňané veslovati, a člun pohyboval se zvolna 
jenom  proudem řeky.

Sotva že člun zastavil, kormoráni měli se již k práci. Ihned vrhali se jeden  
za druhým do řeky, potápěli se velm i hluboko a dlouho slídili po kořisti.

Ten neb onen vynořil se opět na povrch vody, ale bez ryby.
To však Číňanům nebylo milé, a proto ja li se na ptáka rybáře všelijak  

pokřikovati.
Pták rybář, jakoby řeči Číňanů rozuměl, ihned ponořil se do vody a  opakoval 

své um ělecké kousky tak dlouho, až se mu podařilo nějakou rybu uloviti.
Také ostatní kormoráni nedali se zahanbiti a lovili velm i pilně. Mnozí byli 

více pod vodou nežli nad vodou. Zdálo se, že byli velmi unaveni, neboť silně  
vydychovali a funěli jako uhoněný pes.

Oči Číňanů zářily radostí, když kormorán vynořil se z vody s pěknou 
rybou. T éž kormorán měl radost, a snažil se vylovenou rybu polknouti.

Ale radost jeho netrvala dlouho. Číňané si pospíšili, zaveslovali brzy ke 
kormoránů na blízko člunu lovivším u, vyrvali mu kořist ze zobáku a pustili ho 
opět na vodu.

Než kormorán se nad tou nevděčnosti svých pánů nermoutí, nýbrž zatřepetá 
několikrát hlavou, vypere si zobák, aby zapomněl na překažené laskom iny, a počne 
loviti znovu.

Zajisté, že se za chvíli vrátí s několika malými rybkami, jichž mu Číňané 
rádi dopřejí.

Některý kormorán mívá ve svém  lovu větší štěstí nežli druhý a častěji 
vylovuje velikou rybu. Toho štěstí však mu jiný kormorán závidí.

Víte, co dělává?
Čeká, až šťastný jeho soudruh vypluje nad povrch s rybou, a sápe se na 

něho, aby mu kořist ze zobáku vyrval.
Šťastný lovec chrání svou kořist udatně a odráží útoky svého soupeře.
Z toho vzniká leckdys krutá rvačka. Ale Číňan učiní tomu brzy konec:

chopí se krku kormoránova, vyjm e ze zobáku kořist, a soupeři jsou rozsouzeni.
časem  si ptáci rybáři zalenoší a rádi by si trochu zalaškovali. Ale č íň an

brzy je z lenosti vyburcuje: vezm e dlouhou rákosku a uhodí jí mrštně do vody
vedle kormorána. To ptáka rybáře tak poleká, že je opět hbitý a čilý jako včela.

Teprve po práci dostane se hladovým kormoránům zasloužené odm ěny a po
přeje se jim dlouhého odpočinku k zotavení.

Také v Žaponsku užívají leckdys kormoránů k lovení ryb.
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Hrozná vichřice.

Čínští rybáři vydali se za krásného rána na moře, aby lovili ryby.
K dyž byli v nejlepším, začal náhle foukati vítr. Foukal a skučel, až v uši 

zaléhalo.
Za chvíli proměnil se vítr ve hroznou vichřici. Moře bouřilo a hučelo, 

vlny vysoko se dmuly, a divoký šum a sykot rozléhal se kolem, až bylo 
rybářům úzko.

Rybáři věděli, co se bude díti. Tušili, že se blíží t a i f u n .
Taifun je  hrozná vichřice, která zuřívá v čínských mořích velmi zhusta. 

Co taifun nadělá tam škod, je  těžko poví dáti.
Běda korábu, jejž hrozná ta vichřice zasáhla. Taifun zdvihá vlny tak 

vysoko, že se podobají horám, přelamuje stěžně lodí jako stébla a utápí je  
v propastech vodních.

Plavci, kteří taifun na širém moři šťastně přečkali, vypravují, že jim bylo 
za námořské té bouře tak, jako by se blížil konec světa.

Když činští rybáři znamenají, že se blíží taifun, stáhnou rychle své sítě 
a  pospíchají ku břehu.

Pospíchají, ale jest již snad pozdě. Mohutný člun větrem se překotil, a co 
v něm živého bylo, všecko utopilo se v  rozkaceném moři.

T aké v pobřežních m ěstech jevila  se znamení blízké vichřice. Lidé vybíhali 
na ulice a lomili rukama, vidouce, jak  jejich domek silou větru se řiti.

Jiní zavírali pevně dvéře, okna, okenice a s hrůzou čekali v  úkrytu, co se  
bude díti dále.

Vichřice skuěela, sm etala střechy s domů, porážela vozy, tříštila čluny 
v  přístavech, odnášela balvany, ano i nejtěžší děla valila jako hračku ku předu 
a odfoukla je  jako pírko.

V povětří vznášely se kotouče prachu a smetí, okna a okenice silou větru 
se  prolamovala a v kusy se tříštila.

Vítr porážel lidi a věci, a nežli uplynulo několik hodin, podobalo se město 
ssutinám.

Zahrady pozbyly půvabu a krásy, květiny a sady nadobro se zničily, stromy 
z kořene se vyvrátily, obilí na polích rozmetlo se po krajích, a tisíce lidí přišlo 
o život. Kam jen oko se podívalo, všudy vidělo jenom zkázu a účinky hrozného 
taifunu.

Buďme rádi, že strašný taifun u nás nezuřivá.
Zdá se, že slovo t a i - f u n  jest čínské a znamená v e l i k ý  v í t r .
V řeči učených lidi nazývá se taková hrozná vichřice c y k l o n .

Pošta v Číně.

Poštovnictvi v Čině nevypadá ještě tak, jako naše. Štěstí pro Evropany, 
v  čínských městech usazené, že se poštovní dopravy ujímají poštovní úřady, 
které spravují úřadníci evropští. V Šangbaji dokonce řídi evropskou poštu náš 
m ilý krajan, poštmistr Römer.



Kdo chce ze Šanghaje poslati dopis do ciziny, má neméně než pět růz
ných poštovních úřadů: francouzský, něm ecký, anglický či přesněji hong- 
honkský, americký a žaponský. Všechny tyto pošty obstarávají poštovní zásilky  
do širého světa, ale do jiných čínských přístavů jen pak, mají-li tam agentury. 
Něm ecký poštovní úřad na př. obstarává zásilky toliko do Tiencinu, kdežto 
agentury hongkonkského (anglického) poštovního úřadu spojeny jsou s angli
ckým i konsuláty v různých přístavech.

Hlavni poštovní dopravu na čínském pobřeží, jakož- i na Jankcekiangu  
sprostředkuje místní pošta šanghajská. Anglické její jméno jest S h a n g h a i  
L o c a l  P o s t  O f f i c e .

Původně odevzdávány dopisy určené z jednoho přístavu do druhého 
prostě kapitánům parníků, plujících podle pobřeží. Mezi menšími přístavy děje 
se to namnoze dosud.

Ale poněvadž ve vzkvétajícím  Šanghaji brzy pocítěna potřeba dáti do
pravovat poštu zvláštním, zodpovědným úřadem, založilo zastupitelstvo evropské 
osady počátkem let šedesátých místní poštu šanghajskou. První poštovní 
známky vydával tento úřad roku 1865. Porto činí toliko 1 cent t. j. asi půl
druhého krejcaru za obyčejná psaní.

Místní pošta obstarává mimo to zásilky, došlé cizími poštovními parníky, 
adresátům v Šanghaji a do menších přístavů. Poněvadž však tento poštovní 
úřad jest přece jen podnikem soukromým a nikoli ústavem státním, nemůže 
dopravovati dopisy do ciziny.

D alší překážkou místní poště šanghajské jest, že oba severní přístavy, 
otevřené Evropanům, Ničvang a Tiencin, nejsou v zimě prosty ledu a tudíž 
jsou nepřístupny parníkům. Tu dlužno použiti poštovních úřadů císařského ná
mořního celního úřadu, jež dopravují jednoduché psaní asi za 8 kr. Známky 
vydávané těmito poštovními úřady od r. 1878 mají poněkud dom ýšlivý nápis 
„China“. To činí dojem, jako by tyto znám ky m ěly platnost v celé čínské říši, 
ač není tomu tak.

Námořský celní úřad dopravuje sice pro vlastni svoje četné úřadníky  
poštovní zásilky do všech přístavů Evropanům přístupných, avšak pro širší 
obecenstvo nedopravuje zásilek do míst jižně od Šanghaje. Skutečné poštovní 
úřady jsou tudíž spojeny s těmito úřady eelními jen v Šanghaji, na Jangce- 
kiangu a  v  severních přístavech. Jakkoli dopravují poštovní zásilky též v  létě, 
jsou vlastně přece zařízeny jen na zimu. Neboť pak, když Ninčvang a Tiencin  
jsou se strany moře zahraženy ledem, bere se celá poštovní doprava na sever 
ze Šanghaje přes Činkiang na Jangcekiangu. Císařští kurýři, podřízení námoř
nímu celnímu úřadu, konají týdně třikrát cestu z Činkiangu do Tiencinu za 
dvanácte dnů, třikrát z Čifu do Činkiangu a z Čifu do Tiencinu a koneěně  
jednou týdně z Tiencinu do Ninčvangu.

Z Pekinu do Tiencinu odchází po celý  rok denně kurýr námořského cel
ního úřadu, jenž urazí cestu as za 24  hodiny. Tito kurýři, kteří jsou velm i 
správní, užívají mezků, jichž se v Čině vůbec užívá a kteří jsou velice vytrvalí. 
Přibude-li evropská neb americká pošta, vyšle  se z Činkiangu pro vyslanectva  
v Pekinu zvláštní kurýr, jenž jde přímo do hlavního města.

Pro neúřední osoby přijímají psaní obyčejní kurýři, a pak musí adresáti 
platit porto dodatečné. Za to však jsou jejich dopisy a noviny zdobeny čínským i 
známkami, v Evropě velmi hledanými.

To byly až do nedávná všecky poštovní úřady v  č in ě, které spravovali 
Evropané. A však v  poslední době počínají se místní poštovní úřady množiti. 
V Hankově vydává místní poštovní úřad zvláštní známky, kdežto dříve uží
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váno známek šanghajských. Po Hankově následovalo Cifu. Totéž zam ýšlí se 
v Kinkiangu a Činkiangu. Jaká to znamenitá čáka pro sběratele poštovních 
známek, že každý z dvaceti čínských přístavů, otevřených Evropanům, bude 
míti zvláštní svoji místní poštu s vlastními poštovními známkami!

Číňané, kteří neznají anglicky, užívají velmi málo poštovních úřadů, 
spravovaných Evropany, ačkoli, zejména na větší vzdálenost, počítají levnější 
porto než pošta čínská. A le veškeré zřízení jest Číňanům příliš cizí, a velká  
většina lidu bezpochyby se domnívá, že by cizí poštovní úřady dopisy bez 
anglické adresy nedopravovaly.

Ohromná většina čínského lidu používá domácích poštovních úřadů, které  
jsou rovněž a vesm ěs podniky soukromými.

Dlužno doznati, že některé soukromé poštovní úřady čínské mohou se 
vykázati výkony poměrně zcela slušnými. Porto za dopisy ostatně již při ne
příliš značných vzdálenostech může obstáti při porovnání s portem světového  
spolku poštovního. Bydlí-li však adresát daleko od bydliště zasýlatelova, jest  
zasýláni dopisů věcí pro naše moderní názory velm i drahou.

Dle velmi dávného zvyku obchodního, po celé Číně rozšířeného, sestupují 
se i soukromé poštovní úřady ve společenstva, jež obyčejně požívají značného 
vlivu.. Na Jangcekiangu nalézá se společenstvo čtrnácti poštovních úřadů. K aždý  
z těchto čtrnácti úřadů má hlavního agenta v sedmi největších a vedlejší 
agentury asi v deseti větších m ěstech na tomto veletoku. Mimo to však jest 
v každém m ěstě ještě  velký počet menších poštovních úřadů, jež nenáležejíce 
k tomuto mohutnému společenstvu, obmezují se na to, že dopravují dopisy 
v okolí města. Tvoří mezi sebou opět společenstva menší.

Jako dopravního prostředku užívá se tam, kde to možno, parníků. Pod
nikatelé plavby žádají za to jistou sumu, která však jest nepatrná. T ak na př. 
platí společenstvo čtrnácti poštovních úřadů na Jankcekiangu každému z obou 
podnikatelstev plavby, jež vysýlají svoje parníky dvakráte týdně proti proudu, 
ročně jen asi po 180 zl.

Óhromná vřava, jaká povstane na palubě kolem čínských poštovních úřad- 
niků, jakm ile parník zakotvil, poskytuje divadla u nás nevídaného. V hustých  
davech tlačí se křiklouni a posluhové kolem poštovních vaků, jakm ile byly  
otevřeny. Neboť jakkoli má Číňan z pravidla málo na spěch, přece by měl rád 
své dopisy v rukou co nejdříve. Muohé firmy posýlaji tudíž svoje dělníky neboli 
k u l i  hned na palubu parníků. U  poštovních vaků panuje takový zmatek, že 
se zdá nemožným, aby poštovní expeditor nebyl uveden do rozpaků a nesnází. 
Ale vypadá to mnohem hůře, než tomu jest ve skutečnosti. Jeden po druhém 
odchází se svým i dopisy šťastně dobytými, a co ještě zbylo, dopraví poštovní 
úřadníei na břeh, aby to tam rozdělili.

Kde neplují parníky, užívají poštovní úřady jakékoli jiné příležitosti 
k dopravě dopisů. Na nesčíslných průplavech, jež protínají střední a jižní pro
vincie, lze nalézti skorem vždy lodi, jež obstarávají dopravu poštovních zásylek, 
v severních částech obrovské říše však musí se použiti kár jezdících od obce 
k obci.

Při menších vzdálenostech dodává se pošta skorem vždy agentuře, nále
žející k témuž společenstvu. Musí-li však dopis vykonati dalekou cestu, trvá 
to při špatném spojení dlouhou dobu. Při tom projde četnýma rukama, jež  
vesm ěs chtějí mít něco za svoji práci, a tím se věc značně zdraží.

K tomu se ještě  druží okolnost, že žádný Číňan nedá si ujiti příznivé 
příležitosti, vydírati peníze, a při dopisech přicházejících z velké vzdálenosti 
jest příležitost vždycky velmi příznivá. Tu na př. daleko uvnitř země přijde
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poštovní poslíček s takovýmto psaním do domu drobných lidi, kde snad jsou  
přítomni jen ženští členové rodiny, poněvadž mužští teprve večer se vrátí 
z práce. Nevyužitkovati takovéto příznivé náhody, bylo by nad pom yšlení po
šetilé. Tak mysli si poštovní poslíček. „Psaní z Pekinu,“ ohlašuje, „dostanu 
60 krejcarů doplatku!“ Polekána hledí na něho hospodyně s dcerami a sna
chami. Nedovedou si ani představiti, kde Pekin leží, ačkoli před několika mě
síci nějaký jejich příbuzný odebral se tam jako sluha jakéhos obchodníka. A jaké  
jest obyčejné porto do tohoto neznámého města, o tom dokonce nemají ani 
tušení; vždyť i mužští členové soudí jen tak od oka, neboť takovýto přiklad 
v nitru říše jest tak vzácný, že nebylo lze nic bezpečného o tom zjistiti. Teď  
konečně přišel očekávaný dopis, ale poslíček žádá zaň tolik, že se to rovná 
as denní mzdě muže a dospělého syna dohromady. Co počít? Na jedné straně 
nedočkavý a hartusící poštovní poslíček nechtějící vydati dopis, nedostane-li 
žádanou sumu, na druhé straně hrozivá tvář jich pána a velitele, jenž nemálo 
bude rozzloben takovýmto výdajem . Lomíce rukama zapřísahají necitelného 
poslíčka, aby příliš vysoký svůj požadavek zmírnil, ale k  tomu se odhodlává 
teprvev po dlouhém smlouvání.

Žádati dodatečně náhradu na poště ve většině případů pranic by nepro
spělo, neboť tam by se ošizenému prostě vysm áli, kdyby dokonce k tomu ke 
všem u neutržil hrabství. Poštovní úřadníci v č in ě  mají totiž vesm ěs pověst, že 
jsou velmi nezdvořilí. Pocházejí z tříd dosti nízkých a u vzdělaných Číňanů 
nepožívají nijaké vážnosti. Často jsou to podloudníci z řemesla, pročež podro
bují evropští poštovní úřadníci císařského námořského celního úřadu z pravidla 
čínské vaky přísné prohlídce, při čemž se mnohdy podaří dobrý lov.

Poštovní balíky takovíto poštovní úřadové nedopravujf, ale dopis může 
míti značnou tlouštku a tíži, aniž by se zaň platilo více, než za dopis oby
čejný. Porto činí na př. ze Šanghaje do Činkiangu asi 9 kr., ze Šanghaje do 
Nankingu 12 kr., ze Sanghaje do Ičangu 18 kr., ze. Sanghaje do Hankova 
12 kr., ze Sanghaje do Tiencinu 36 kr., ze Šanghaje do Čungkingu 54  kr., 
ze Šanghaje do Jinanu 90 kr. Při větších vzdálenostech, než tato poslední tři 
místa, platí jen menší část porta odesýlatel, ostatek zaplatí adresát. V Nan
kingu platí větší obchodníci dle starého zvyku jen za došlé dopisy, kdežto  
dopisy, které odesýlaji, dopravují se bezplatně.

Poštovní úřady obstarávají též poštovní poukázky. Ze Šanghaje do Han
kova platí se na př. ze 20 zlatých 6 kr., ze 200 zlatých pak asi 36 kr., což  
není nikterak mnoho. Ještě levněji dopravují se sm ěnky na řád tuzem ských  
bank, jež se zasýlaji ve psaních s udáním ceny.

Proslýchá se, že v  nejbližší době bude provedena důkladná oprava čín
ského poštovnictví. Generální ředitel námořského celního úřadu v Pekinu, sir 
Robert Hart, přiměl prý čínský úřad zahraničný, aby pozvolna zřízen byl 
v každém  m ěstě čínské říše poštovní úřad dle evropského vzoru s cizinci 
v čele.

Co vypravují Číňané doma o Evropanech.

My podivujeme se mnohým zvláštnostem  Číňanů, oni podivují se zase  
zvykům a mravům našim. Pěkně nám to vypověděl v ruském měsíčníku pan 
P o k o t i l o v ,  jenž jakožto člen ruského vyslanectva v Pekinu prodléval a po
sudky jistého Číňana o Evropanech do ruštiny přeložil.
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Někteří obchodnici čínští jakož i úřadníci pojali před málo léty úmysl, 
poznati Evropu a přiučiti se od Evropanů tomu, čeho by mohli doma využit- 
kovati. I vydali se na cesty za moře a pobyli delší dobu v rozličných zemích 
evropských.

K dyž se navrátili, pokládali za svou povinnost, vypověděti své zkušenosti 
svým  rodákům.

Za posledních let bylo téchto cestopisných denníků uveřejněno takové 
množství, že jev ila  sé potřeba sebrati roztroušené vědomosti v jedno a vydati 
je  na světlo.

Látku tu snesl a vydal jakýsi Šen-suj-šen. Výsledkem  jeho píle jest 
objemný spis: Sbírka vědom ostí o západních věcech. Spis ten může podati 
čtenářům jasnou představu o tom, jak sm ýšlejí Číňané o nás a co vědí 
o Evropě.

Překladatel Pokotilov podává veřejnosti pouze kapitolu o národních zvy
cích a obyčejích, pro širší obecenstvo snad nejzajímavější. Při tom podává 
sám z vlastní zkušenosti vylíčení mravů a zvyků čínských, aby rozdíly m ezi 
Číňany a západem vynikly tím nápadněji.

* *
*

O šatech a parádách Evropanů a Evropanek zmiňuje se Šen-suj-šen  
takto: „Ke svatbám a plesům oblékají se dámy na západě do bílých šatů. 
Obyčejně však nosívají šaty temných barev. Děti a kuchaři odívají se i ve  
všední dni do šatů bílých. U dám ských ůborů plesových jsou živůtky okrášleny 
čerstvým i květinami. Dám y drží takové kytice v  rukou. K sukním připevňují 
se  vlečky, jež snaží se zhotovovati co možno dlouhé, tak že se některé z nich 
vláčejí po zemi hodný kus cesty. Ramena u ženštin jsou obnažena. Mužové 
jsou oděni překrásně, ale při dvorních plesech nosí mezi jiným kalhoty, které 
těsně přiléhají k nohám. Barva té látky bývá jako barva vlastního těla, že zdá  
se, jako by bylo panstvo dole obnaženo.“

* **

O příčinách tohoto úsudku poučuje nás Pokotilov ta k to :
Bílá barva slouží v  č in ě  za znak hlubokého smutku, a proto odívati se  

látkami bílými o slavnostech a veselostech bylo by tam nemožno. Svěží květiny  
cení v  říši středu neméně než u nás, ale ženštiny nosí je  výlučně jen na hlavě. 
V leček tam neznají, a dlouhé šaty vůbec nejsou oblíbeny u čínských dam, 
což vysvětluje se jejich snahou chlubiti se svým i malinkými nožkami, jichž titěr- 
nost je  pravou hrdosti každé Čiňanky.

Nem éně než obnažení dám ských ramen překvapila Číňany i lehkost na
šeho dvorního šatu, jenž od čínského nápadně se liší.

Parádní oblek pekinského dvořenína skládá se z dlouhého hedvábného 
pláště čokoládové barvy, šitého zlatým dracounem. Ěada téhož dracounového 
vyšívání ve čtvercových tvarech okrašluje jeho cípy. Na vrchu pláště se nosí 
dlouhé a široké kazajky, bohatě vyšívané. Počet jejich jest rozličný: u císaře a 
knížat prvého a druhého stupně jest jich osm, u knížat třetího a čtvrtého stupně 
jsou čtyry. Tento vrchní šat zhotovuje se na léto z gázu, v zimě z atlasu. 
Zimní kazajka je  olemovaná kožešinou sobolí nebo liščí.

Na zádech a na prsou jsou vyšity  hedvábné obrazy ptáků a zvířat ve 
čtvercových rámcích.

n*
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Podle těchto vyobrazení možno poznati hodnost úřadníka, jakož i k jaké  
službě náleží, zda k vojenské neb občanské.

Kromě tohoto parádního obleku musí míti každý čínský úřadník ještě  
dva dvorní oděvy. K aždý nosí se ve zvláštních, úředním řádem předepsaných  
případech.

* *
*

Zajímati bude zejmena dámy, co uvádí jm enovaný čínský cestovatel o šně- 
rovačkách.

„Na západě mají jednu věc, vyráběnou z hedvábné nebo bavlněné látky  
bílé nebo modré barvy. Je tlustá a zároveň pružná i tvrdá. Nahoře má široký 
otvor a dole úzký. Podobá se lidskému poprsí. Nevěda, k čemu by se této 
věci potřebovalo, poptával jsem  se. Řekli mi, že tu věc ženy a dívky navazují 
sobě na tělo za tím účelem, aby se hruď zdála býti vypouklejši a pás tenčí. 
To pokládají evropské ženy za krásné.“

Z celého toho místa jde na jevo, že m ilý pan Šen-suj-šen dovede býti 
také štiplavým mravokárcem.

* *
*

Velmi překvapila čínského pozorovatele volnost a svoboda, jaké ženy  
u nás požívají.

„Na západě ženy i muži stýkají se pospolu, baví se na vzájem velmi 
nenuceně, a přece nepovažuje se to nikde za hanbu. D ívky nezřídka a rády 
hovoří s muži cizími. Ale proto je  nikdo za takové počínání neplísní. Ba jsou  
m ezi západními ženštinami i takové, které samy na jevo dávají přízeň krás
ným  mužům. Vůbec na západě ženy požívají příliš veliké svobody a volnosti, 
mužové pak vynikají skromností. Zalíbí-li se tam ženštině muž, spěchá ona 
vyptati se, zdali je svoboden či ženat, a je-li svoboden, tu snaží se, aby se  
s ním seznámila. Muž takový jest potom zván do domu, uivka chodí za nim, 
při čemž se nezřídka muž a dívka o samotě pospolu baví, ba i chodí spolu 
na procházky. Rodiče v  tom svým dcerám nepřekážejí.“

„Na západě je  divný zvyk, jenž slově tanec: mužský a ženská, postavivše  
se proti sobě tváří v  tvář, drží se jeden druhého. M užský objímá rukou záda 
ženštiny, tato se opírá o rameno mužovo, a takto točí se po komnatě. Několik 
párků tanči pohromadě. Když se tanečnici hodně roztočili, zastavuji se a baví
se, jen což děláš. Obyčej ten znám jest na západě ode dávna. V tamních
velkých i malých panovnických domech věnuje se tanci zvláštní síň, jež slově  
taneční. V londýnském paláci viděl jsem  mnoho úřadníků, žen a dcer tancovati 
pospolu. Mezi nimi byl i následník trůnu se svojí manželkou, při čemž on 
tančil s jinou dámou a princezna byla v páru s druhým kavalírem .“

Je pochopitelno, že zvyky tyto vzbuzují u Číňana podiv, ba úžas. V čínských  
rodinách prostředního druhu jsou muž i žena ve veřejnosti od sebe zúplna od
loučeni.

Od té doby, kdy hoši v Číně dostihují školního věku, rodiče oddělují 
je  od sester. Tyto vedou život téměř úplně uzavřený. Odloučení to jest tím  
přísnější, jestliže dívky se zasnoubily, což stává se obyčejně ve věku 10— 12 
let. Od té chvíle musí se dívky ukrývati i pohledu nejlepších známých. Z domu 
vyjíždějí pořidku, jenom za nejnutnějších okolností a to ještě  jen v  zakrytých  
vozích nebo nosítkách. Pochopitelno, že za takových poměrů jakékoli spole
čenské styky mezi dívkou a jinochem jsou nanejvýš řídký a obtížný. Přírodu 
však nepředělaji ani nejsurovější zákony, a  něžné obyvatelky čínských salonů
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najdou i tam příležitost vstoupiti někdy ve styk se světem  vnějším. Služebnictvo 
rádo se k těm pletkám propůjčuje. Všechny tyto nástrahy omezují se ovšem  
na nejskrovnějši míru, a nevedou obyčejně dále než ku přání, viděti ženicha, 
dívce usouzeného, alespoň jedním okem. Jak náleží spatří ženicha teprve potom, 
až po ukončení svatebního obřadu.^ Následkem  úplného odloučení obou pohlaví 
jsou plesy a podobné zábavy v  Číně zcela neznámy. Ostatně tanec byl by 
v každém případě nemožným, protože vznešené Číňanky mají nožky tak zmrza
čené, že nemohou ani choditi, neřkuli tančiti kvapík jako o závod.

* *
*

Na konec ještě něco o svatbách a o manželství.
„Na západě ženštiny a mužští sami si vybírají ženichy a nevěsty a sami 

rozřešnjí otázku snubní. Z počátku chovají se k sobě jako přátelé. Pochůzky 
společné trvají dlouho, a styky nabývají povahy vážné, což oznamuje se rodičům, 
kteří poptávají se po poměrech ženicha a nevěsty, načež se o příštím sňatku 
rozhoduje. Dají-li rodičové svolení ke sňatku, tu ženich a nevěsta objevují se  
všude pospolu dle libosti. Když přijde den ustanovený ke svatbě, odeberou 
se snoubenci do kostela. Tam koná kněz služby boží, k  nimž se dostavuje 
množství lidí. Všichni klaní se před křížem, postaveným na stole. Ženich  
a nevěsta kleknou na kolena před oltářem. Kněz rovněž na kolenou pronáší 
modlitby, načež vstane, obrací se k novomanželům a poučí je  o jejich povinnostech, 
poznovu se modlí a na konec vede muže a ženu do zadní komnaty, kde zapisují 
se jejich jm éna a původ.

Ženich a nevěsta mohou v tom neb onom případě dojiti si pouze k úřadniku, 
který jim vydá písemné vysvědčeni o tom, že vstoupili dobrovolně v  m anželství 
se závazkem  neženiti se a nevdávati se za jiného.

Po dobu svatebních obřadů je  nevěsta oděna v bilé šaty a má hlavu 
pokrytu závojem téže barvy. Ženich je oblečen v šat černý.

Po ukončeni svatebních obřadů novomanželé odjíždějí ihned na několik  
set kilometrů a usadí se někde v hostinci. Tomu říkají v Evropě svatební 
cesta “.

O budoucnosti dětí rozhodují v  Číně jenom rodiče. To platí i o svatbě. 
Postarati se o zdařilý sňatek synovi anebo dceři má se v  Číně za nejhlavnější 
povinnost rodičů. ' V některých rodinách počínají o tom přem ýšleti již tehdá, 
když je dítě ještě v plénkách. Většina rodičů přistupuje však již k  tomu, když  
je  synu nebo dceři 10— 12 let. Z vyky a obřady jsou při tom podle m íst rozličné, 
ale všude zachovávají se základní obyčeje.

Chtějíce zasnoubiti některé ze svých dítek, rodiče především musí se 
ohlédnouti po dohazovačce. Bez pomoci takové dohazovačky sňatek v č in ě  
nikdy se neuzavírá. Řemeslo dohazovaček se nepovažuje za ponižující. V bo
hatých a znamenitých domech utíkají se při zasnubování k úsluze příbuzných 
stařenek, které se tomu oddávají z lásky k věci bez jakékoli odměny. Uznaji-li 
obě strany sňatek za možný, posýlají rodiče ženichovi do domu nevěsty do- 
hazovačkn s prosbou, aby jim byly sděleny měsíc, den, ba i hodina jejího  
narození. Tyto údaje zároveň s podrobnými zprávami o narození ženichově 
předkládají hadači, který z nich činí vývody, bude-li zam ýšlený sňatek šťasten 
či nic. Je li odpověď hadačova příznivá, posýlá se dohazovačka znovu do domu 
nevěsty, při čemž rodiče nevěsty dávají svoje svolení písemně.

Majíc záruku v této listině, rodina ženichova posýlá do domu nevěsty  
dary, skládající se z peněz a různých věcí. V chudých domech za tyto peníze 
rodiče nevěstiny pořizují její výbavu. Písem ný souhlas rodičů nevěstiných
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a poslání darů z domu ženichova zavazují právoplatně obě strany, a bez sou
hlasu obou stran úmluva nemůže býti zrušena.

Obřad svatební sám záleží v tom, že v  oznámený, hadači za šťastný
prohlášený den ženich odehere se do domu nevěsty a odváží ji k  sobě ve  
zvláštních vykrášlených a zakrytých nosítkách. A  teprve tehdy, když nevěsta  
přejde prah jeho domu, může ženich po prvé uviděti její líce ; tu snímá s ní 
červenou pokrývku, načež oba pospolu pronášejí modlitby k nebi i zemi a  klaní 
se oba před dřevěnými deskami, na nichž jsou jm éna ženichových předků 
a rodičů napsána.

Význačnou črtou čínského svatebního obřadu jeví se se stanoviska práv
nického i to, že se tam sňatky nikde nezapisují, a  že pověření svatební
žádný úřad nevydává. Tato okolnost není na překážku stálosti svatebních  
spojení, a rozvod, ač dopouští se zákonem, přihází se snad řidčeji nežli na západě.

Až také v Čině zvyknou si mladí m anželé na svatební cestu, potom bude 
čínská nevěsta zbavena mnohých nepříjemností.

Svatební obřady vyplňují v Číně několik dni a jsou pro nešťastné novo
m anžely a zejména pro mladou ženušku skutečnou trýzní. Po dlouhém putováni 
nevěstině v  těsně uzavřených, dusných nosítkách není poklonám v domě ženichově 
před soškami bohů a staršími členy nové rodiny ani konce. Potom usadí se ženich  
a  nevěsta ve svatební komnatě, kde přijímají pozdravení a přání.

Do Žaponska.

Po mnohodenní plavbě Tichým oceánem blížila se naše loď ke břehům 
říše Žaponské.

O čem snil jsem  jako v pohádce, když m ysl ponořovala se v líčení lidí 
a přírody na tajemném východě, to vše počalo se vyjevovati v úžasné skutečnosti, 
jakm ile koráb „Čína“ z rána dne 29. září r. 1893 veplul do přístavu Jokohamského.

čeho oko posud nikdy nevidělo, a po čem duše nevýslovně prahla, o tom 
všem  sm yslové rázem se přesvědčuji. Vábné dějiště podivuhodného světa, po
vzneseného z Tichomořských hlubin podzemním žárem nad hladinu oceánu, 
odhaluje před diváky ostrovní říši, jejíž netušená kouzla a vnady proniknouti 
oči jediného člověka nepostačují.

S  posvátným rozechvěním a vznětem obracím zrak svůj v rozčeřenou 
zátoku, postihuji postavy a zjevy, před tím nikdy nevídané, a sterých jiných  
očí si žádám, abych ukonejšil zvědavost a roje otázek sám sobě zodpovídal.

„Čína“ brázdí si cestu v písčitém chobotu velm i opatrně. Vlny, korábem  
způsobené, přivádějí do pohybu tisíceré medusy, jako modré zvonce se houpající.

Z mělčin zálivu pozvedají se pevnůstky a bašty jako umělé ostrůvky. 
Baterie ocelových děl střehou mořskou bránu, vedoucí až do samého hlavního 
m ěsta m ikadovy říše, do Tokia. Ale veliké lodi k jeho břehům odvážiti se 
nemohou. M ělčiny a výspy, nanášené Sumidagavou, jsou té plavbě na překážku.

Rybářských bárek, člunů a korábů zámořských víc a vice přibývá. Plachetní 
lodice obletují „Čínu“ jako mořští ptáci.

Mohutná kotev „Číny“ již rachotí a zarývá se do písčitého dna. Ke břehu 
je st  ještě  kus plavby. Urazíme ji malým parníkem. K aždý hotel vysý lá  jej 
přlbvlým hostům ke službám, jakm ile příjezd parolodi byl oznámen.
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Přijíždí také parník poštovní. Úřadnici jeho vystupuji na koráb po spuštěném  
schodišti a rozdávají došlé listy adressátům, kteří s „Čínou“ z Nového světa přijeli 
a dychtivě po jakékoli zprávě od svých m ilých a přátel sahají.

Všecky paluby jsou jako v obleženi. K aždý jest již dávno připraven, aby 
po tolikadenní plavbě vyproštěn byl konečně z pout námořské klece, vyletěl 
z ni jako volné ptáče na svobodu a spočinul zase na bezpečnější půdě, nežli 
jsou hlubiny Tichého oceánu.

Na sta člunů neboli s a m p a n ů  táhne k mohutné „Čině“, přimykají se k  ni 
co nejtěsněji, svírají její trup se všech stran, a polonazí veslaři pozorují každé 
pohnutí brvy, kterým domnívají se býti najati k práci.

Malebněji vypadá služebnictvo, jež vysýlá k „Číně“ Grand hotel. Všichni 
jsou oblečeni v  modré kazajky, znamenané bílými hieroglyfy žaponskými, pro 
nás úplně tajemnými, v  modré přiléhavé spodky a v modré punčochy beze vší 
obuvi. Zdá se, že zakrsalá ta stvoření snesla se s výše jako skřítkové ve  
fantastické hře divadelní.

Již chápaji se našich skrovných zavazadel a snášejí je po příkrých schůdkách 
na parní bárku, jejíž paluby dosáhneme jen za veliké opatrnosti a skokem, 
vykonaným v pravou chvíli.

Příboj mořský buší citelně do všech okolních lodic a zmítá jimi tak, že 
za šfastny se pokládáme, když bez úrazu, ztráty a poškození dostihneme nitra 
krytého parníčku.

Přátelé a známí pospíšili si, aby ještě na samé lodi mohli uvítati ty, kteří 
po delší době v cizině ztrávené navracejí se do své žaponské vlasti. Ve svrcho
vané míře dostalo se uvítání našim milým žaponským přítelkyním, které se 
vracely z výstavy chicagské. Přicházela deputace za deputaci, aby jim přála 
šťastného návratu. Oddaně klaněli se sobě všickni na vzájem a nachylujíce se 
trupem k zemi až v pravém úhlu, opakovali něžné a ušlechtilé poklony třikráte 
za sebou. L íbezný úsm ěv pohrával jejich rtoma, ve tváři zračila se rozkoš 
přátelského setkání a v každém pohybu obráželo se lahodné chování, vědomé
důstojenství a přirozená vznešenost.

Dáváme s Bohem všem, kteří sdíleli s námi radosti nádherné plavby
Tichým oceánem, sestupujeme za komické chůze po schůdkách stále se třesoucích 
a pod nohama unikajících, a vrháme se v náručí parní kocábky. Jsme rádi, 
že nesletěli jsm e horem pádem do rozvlněného živlu jako jiní a že nepozbyli 
jsm e krkolomným vyloděním ani klobouku, ani hole, deštníku a plédu jako  
mnozí, jež bylo třeba z chladných vod se vším příslušenstvím vylovovati a notně 
ochlazené do člunu nakládati.

Přátelé naši mávají šátky a volají na shledanou. S většinou uvidíme se 
ještě téhož dne v hotelích a obchodních závodech, jiné pozdravíme jistě ve
večerních zábavách lákavých čajoven jokohamškých. S některými setkáme se 
pak opět po několika nedělích a měsících jako na nějaké křižovatce v Čině 
nebo v Malajském souostroví na poloostrově Malackém, na Ceyloně, v Indii, 
Himálajích nebo na starobylé půdě egyptských faraónů a tisknouti si budeme 
pravici jako s nejlepším přítelem z let mladosti. Tak úzký jest pruh naší pla
nety, jímž lidé cestu po ní nastupují.

V několika minutách jsm e u břehu a procházíme branou jokobamské 
celnice. Vaky ponecháme veřejné bezpečnosti a snažíme se dospěti Grand hotelu 
co nejdříve a zamluviti si v čas vhodné obydlí.
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V Jokohamě.

Netušený obraz podivu a úžasu objevuje se našim očim. Pravda-li to, či 
sen ?  Věrná-li to skutečnost, či přelud z vy bájené pohádky?

Na širokém prostranství celnice míhají se drobné postavy oděné v malebný 
kroj a batolí se jako oživené figuríny z divadelního jeviště. Veselost a úsměv 
září z každé tváře, z obličejů všech plane spokojenost, a v oku zračí se duševní 
mír a pocit blaženosti.

Vidím líbeznou Žaponku, jež svého mazánka na zádech si odnáší. Nejdražší 
ten klenot jest k ní jako přirostlý a nespouští se své mateře, ani když jde po 
práci. Jak pěkně sluší jí dlouhý župánek ( k i m o n o )  a široký pás ( obi l  kolem  
života otočen ý! Bohatý havraní vlas, kameliovým olejičkem se třpytící, vyzdoben 
je st  něžnými jehlicem i v květy zakončenými, a malá nožka, oděná v bělostnou 
puučošku, sotva dotýká se povýšeným i sandály ( z or i ,  k o m a g e t a )  půdy.

Však tu mihne se zjev druhý. Vznešenější dívka nastupuje vzdálenější 
cestu v nosítkách nebo ve dvoukolovém vozíku a mizí s očí na vždy.

Pohnutím hlavy uvidíme zjev třetí. Žaponští dělníci dopravují náklad čaje 
do obchodního domu. S čelá řine se jim pot, bílým obvazkem zachycovaný.

Opodál vykračuje si otužilý nosič, vypravený do práce. Široký klobouk 
a slaměný plášť mají ho chrániti proti dešti, pletené sandály ( v a r a d ž i  nebo 
a š i d a )  proti ostrému štěrku. Soudruzi jeho užívají zatím prázdné chvíle a ukájejí 
hlad skrovným zákuskem.

Zástupy dvounohých tahounů rozestavěly se na prostranství celnice. Každý  
se líbezně usmívá a těší se, že nás poveze nábřežní třídou, řečenou B u n d ,  do 
hotelu. Ekvipáži tam neuvidíš. Koně zastupuje tam sám člověk a s velikou  
rychlostí odváží hosta na lehkém dvoukolovém vozíku, jehož jméno d ž i n r i k š a ,  
to jest doslovně člověk (d ž i n), síla (r i k), vůz (š a), tedy vozík, tažený lidskou silou.

Ze všech stran rozléhá se úsečné volání d ž i n  nebo r i k š a .  Těžko veselým  
tvářím ochotných tahounů odolati. Skrovný jest jejich požadavek za jízdu. Za 
desítník odvezou cizí panstvo notný kus cesty, své krajany pak za třetinu nebo 
polovici.

Nábřežní třída B u n d  vypadá jako řada letohrádků. Pobřeží samo vroubeno 
je st alejí zakrslých borovic, u Žaponců tak oblíbených.

Grand hotelem tato třída se ukončuje. Je to budova kam enná o jednom  
poschodí. Přístřeší využitkovalo se za obydlí druhého poschodí.

V pisárně, zařízené po americku, zapisujeme své jméno do knihy cizinců, 
dovídáme se, že za byt se vším opatřením platiti jest denně 4  jeny (t. j. asi 
6 zlatých dle našich peněz), a již osazujeme pokojík za byt vykázaný.*)

Sotva se po pokojíku rozhlédneš, již podávají si dvéře čínský krejčí nebo 
švec a obchodníci se žaponskými zvláštnostmi.

Hned za nimi přijde žaponský umělec h o r  i a předkládá vzorky, jež by  
hosti vytetoval jehlou do kůže a bez bolesti, a to buď na celá záda, nebo na  
hýždě, lýtka, rameno nebo na dolejší část ruky. Máme na vybranou vzorky 
nejrozm anitější: sovu, tygra, draka, jeřába, želvu, výjevy lovecké, scény válečné, 
námořské a j.

*) Jednotka žaponské m ěny slově j e n  (yen), též dolar. Platí dle našich peněz asi 1 zl. 
50 kr. J e n  dělí se na setiny zvané s e n y .  D esátý díl senu nazývá se r in . V  oběhu kolují 
stříbrné mince o 50, 20, 10 a 5 senech. P ětiseny jsou  též niklové. Z mědi razí se dvouseny, 
seny, pětiriny a riny. Papírové je n y  přijímají se v zemi raději nežli stříbrné.



Um ělec zdědil dovednost tu od svého otce a tetuje jenom cizince, když  
nesmí tetovati svých rodáků. Žaponská vláda vyhlásila r. 1868 takové výzdoby  
těla za mrav barbarský a zakázala jej. Seznamy osob před tím tetovaných  
jsou pečlivě chovány. N a kom by shledán byl znak z doby potomní, tresce se.

Vyzdobovati kůži tetováním bylo u starých Žaponců velmi oblíbeno. Zvláště  
zakládali si na tom vládcové, aby jejich běhouni a štolbové, doprovázejíce panstvo 
obnaženě, byli tetováni na těle co nejskvěleji. Podoby ženských krásek, jež nad 
ostatní výzdobu kůže vynikaly, dovršovaly namáhavé umění proslulých tetovatelů.

Ale čeho sami Žaponci odříkají se zákonem, toho ujímají se tam zbrkli 
světoběžci ze západu. Málo kdo z nich opouští ostrovy žaponského východu, 
aby si neodnášel nějakou dekoraci modře v  kůži vytetovanou. Také moji evropští 
známi nedali si vzácné té příležitosti v jokohamském Grand hotelu ujiti a po
znamenáni jsou žaponským umělcem do smrti. Obratný a úslužný hori byl 
s prací svou hotov v malé hodince. Dostal za svůj výkon od každého hosta  
asi po dvou jenech.

Stolek pokojíku, do něhož zaléhají vlny mořského příboje, rozrážejíce se  
o pobřežní hráze, pokryt jest všelikým i lístky oznamovacími a příručními 
knížkami. Chápu se jich s velikou zvědavostí a nahlížím do nich se zalíbením.

Rozličné závody fotografické postaraly se o to, aby upozornily příchozího 
na své um ělecké výrobky. Přední dílny na proslulý porculán nebo na památné 
výrobky z emailovaného bronzu neostávají za obchodníky jiným i a oznamuji 
se cizinci vkusnými lístky, vykrášleným i rozkošnými motivy žaponského uměni 
výtvarného. Bambus a jeřáb jsou nejčastějším i obrázky, jim iž reklamní lístky  
se vyzdobují. Z mnohých takových podávám tu jeden na ukázku.

Grand hotel podává cizinci vázanou knížku průvodní. Poslouží dobře těm, 
kteří nejsou opatřeni průvodní knihou důkladnější a podrobnější. T ištěný řád 
železniční, ve větších hotelích žaponských ve vhodné formě rozdávaný, stal se 
již i na dalekém východě věcí obvyklou. Tohoto praktického amerikanismu 
uchopili se Žaponci tak horlivě, jako jiných kulturních novotin.
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Žaponský jazyk.

Zmíněná průvodní knížka, k niž přidán jest podrobný plán Jokohamy, 
seznamuje cizince nejen s památnostmi města, s průmyslovými závody a podniky, 
s konsuláty a  bankami, ale i s povahou jazyka žaponského. Pro praktickou 
potřebu jsou uvedeny v knížce základy mluvnické vedle obvyklých rčení a nej
přednějších výrazů, podávaných pravopisem anglickým . Papouškujeme jednotlivá  
slova a zaučujeme se běžným výrazům a větám. Předem zapamatujeme si číslovky:

jedna ič i
dvě ny
tři sam
čtyry jo
pět go

šest roku
sedm šič i
osm hači
devět ku
deset džu

Dále bude třeba osvojiti si pojmenování pokrmů, dle řadových čísel na 
jídelním lístku uvedených. Nebudeme tedy vyslovovati jejich jména, ale pouze-
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postupné číslo, jim iž jsou různá jídla poznamenána. Se žaponským sluhou lze  
se takto snáze dorozuměti.

Povědomost čísel v  žaponském jazyku jest cizinci tím více potřebná, ježto  
veřejní posluhové znají banky, konsuláty, hotely, agentury a závody jen  podle 
čísel. Na Grand hotel budeme se tedy ptáti, vyslovím e-li jeho číslo, t. j. ny  
džu ban (20), na knihkupectví K elleyovo roku džu ič i  ban (61), doslovné: šest 
deset jedna číslo, a pod.

Do tajností žaponské řeči zasvěcoval jsem  se již za plavby Tichým oceánem  
a vděčně přijímal jsem  lekce den co den. Žaponské obraty jazykové zněly mi 
tím lahodněji, protože byly  mluveny ústy spanilých Žaponek.

K poznání rázu žaponské řeči uvedu zde několik ukázek.
Čtyry roční počasí šlovou žaponsky: haru, natsu, aki, fu ju ,  t. j. jaro, léto, 

podzim, zima.

I fotografové starají se o jazykové vědomosti cizinců, do Jokohamy přibylých, 
a obdaruji kupce nádavkem v podobě malé knížky s výběrem nej potřebnějších 
slov a frásí žaponských vedle praktických pokynů, jak  po Žaponsku cestovati.

Nahlížejíce pilně do jazykové té studnice osvojíme si každého dne několik  
žaponských významů. Po dnes tkví mi jich několik v  paměti, jako na př.: 

Ohajo! Dobré jitro!
K onči v a !  Dobrý den! Jak se m áte?
Konban va ! Dobrý v ečer !
S ajon ara!  Poroučím se!
Ikura  ? K olik? Z aě? (Klade se na konec věty.)
A rigato. Děkuji.
Kekko. Velmi dobré, skvělé, nádherné.
JoroŠi! Velmi dobře !
Sajo  desu! Ano, pane (paní).
Dozo! Prosím!
Ič i ž i kan ik tira ? Kolik za (jednu) hodinu? (Doslovně: Jednu hodinu za 

kolik ?)
A rim a sk a ? M áte? (Klade se na konec věty).
Oj, Čojto m ate!  Hej, počkej trochu!
M ate!  Čekej! Zastav!
A  no ja m a  va, nan to iim asu ka?  Jak se jmenuje tato hora?
Z ašiki va, aň m asu  ka  ? Máte nějaký pokoj ? (D oslovně: Pokoj nějaký máte ?)

ten nebe
sora  obloha
ta j o slunce
tsk i měsíc
hoši hvězda
jubinkioku  pošta
fune  paroloď
biiru  pi-vo
asa han snídaně
číči mléko
džaga tmo brambor
meši rýže
sato cukr
ča čaj

mizu  voda studená 
ju  voda horká
baši most
hiaši les 
ja m a  hora 
kojam a  pahorek 
gava  řeka 
ko malý  
o velký
o gava  velká řeka 
ko gava  malá řeka  
tak i vodopád 
um i moře 
m ači ulice, město.
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Ye větách rozkazovacích klade Žaponec předmět napřed, ř ík a je : Kimeno-o 
m ottekoi! (Oděv přines mi.)

P ády označuji se příponami va nebo ga  (1. pád), no (2. pád), ny  (3. pád), 
o (4. pád), ku př. čiči-va, íiči-no , SiSi-ny, Čiči-o.

Žaponský jazyk obsahuje v  sobě mnohé výrazy čínské, zvláště z oboru 
technického, ale vnitřního příbuzenství s čínštinou nemá.

Než turistovi po Žaponsku netřeba lámati si hlavu, jak  naučiti se za 
krátkého pobytu v m ikadově říši domácí řeči. Starostí takových zbaví nás 
průvodčí a zároveň tlumočník, najím aný pro vycházky po Žaponsku hned 
v  Jokohamě.

Průvodčí žaponští spojují se v  jednotu, jejíž jméno K a i j u š a ,  se sídlem  
v Jokohamě a Kobě. Poboční odbory jejich mají sídlo v Tokiu a Kiotu.

Seznam y členů, k  vycházkám  ještě nezadaných, přechovávají se v hotelu. 
Správce hotelu opatří průvodce na požádáni, načež host umlouvá s najatým  
průvodčím podmínky.

Valná většina žaponských těch vůdců mluví vedle mateřštiny jenom  
anglicky, málo který francouzsky a jediný jenom něm ecky.

Bez znalosti jazyka anglického těžko jest se obejiti na cestách po Za- 
ponsku. I v  hotelích, po evropském způsobu zařízených a od žaponského pod
nikatelstva vedených, mluví se jenom anglicky.

Jakožto bílá vrána mezi jmenovanými průvodčími jest pan J. I g u č i
z Tokia, jenž pobyv na lékařských studiích v Basileji, naučil se jazyku ně
meckému. Zaměniv životní cíl za jiné zaměstnání, propůjčuje se nyní za vůdce. 
Pro mnohé přednosti jakož i poctivé jednáni zasluhuje m ladý ten muž nejlep
šího doporučeni, a to tím vice, čím smutnější bylo naše zklamání se dvěma 
jinými.

O bvyklý poplatek, průvodčímu příslušící, jest asi 1 jen za den kromě 
jízdného. Provází-li dvě osoby, žádá za čilé sesony od každého po jednom
jenu. Za další účastníky platí se průvodčímu ještě po 25 senech.

Objednaný vůdce dostavuje se do hotelu v malé chvíli, vyslechne naše 
přání, bere na vědomí směry a cíle naši pouti, opatří se skrovnými potřebami 
na smluvenou cestu a má se s námi k  odchodu.

Džinrikšou po Jokohamě.

Grand hotel jokobam ský má pěknou polohu.
Pobřežní jeho hráze vroubena jest řadou borovic, u žaponských malířů 

tak oblíbených a často na papíru, hedvábí a lakových výrobcích zobrazovaných.
Nejsou to borovice štíhle nahoru se pnoucí, ale strůmky s křivolakým  

kmenem a zakrsalého vzrůstu, nad výšku lidské postavy jen málo se po
vznášející.

K takovým zákrskům Žaponec s radostí lne a s velikou péčí hledí si 
jich ve svém nádvoří, v útulnou zahrádku upraveném. Nedopouští, aby větve 
zakrsalých těch boroviček nesly se výše svým přirozeným vzrůstem, ale uměle 
rozvádí jejich větve a snítky, nevysoko nad zemí se plazící a proti jich při
rozenosti v trpasličí tvary vyrůstající.
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Borovička, jež  horlivou rukou svého pěstitele pozbyla své souměrnosti co 
nejvíce, jest jakožto podivnůstka jemnocitu žaponské duše nejmilejší. M a ts u ,  
to jest borovice, jest m iláčkem  všeho žaponského lidu.

Tm avě zbarvená k u r o - m a t s u ,  t. j. černá borovice, jest mu obrazem  
všeho mužného, a k a - m a t s u ,  t. j. červená borovice, obrazem ženskosti. Uvidí-li 
ji kdo v novoroční dobu u prahu žaponského domu, ví každý, že zobrazuje 
se jimi šťastné m anželství.

Žaponec rád upevňuje písčité pobřeží borovicí, zvanou kuro-matsu, aby 
uhájil půdu před dravými vlnami právě tak, jako to činí Francouzi v landech  
s borovicí mořskou. Všeliká křoviska jalovcová byla předvojem, jenž pobřežní 
písčiny svým i kořeny upevnil a v příhodnou půdu pro zdravý vzrůst nízkých  
boroviček připravil.

Z verandy Grand hotelu vyhlíží se v mořskou zátoku. V nitru mají dámy 
své zvláštní salony, za hovorny vykázané. Páni baví se při kulečnicích nebo 
v baru. Čítárna zásobena jest předními listy domácími i cizozem ským i, hlavně  
však anglickým i. Elektrické osvětlení zavedeno jest v celém domě. Ze všeho  
patrno, že hotel zařízen jest podle vzoru amerického. Správce hotelu řídil před 
tím přední hostinec v San Francisku a předkládá četným hostům výběr po
krmů, výborně chutnajících.

Máni za to, že Grand hotel jokoham ský jest vedle dvou ještě jiných  
v celém Žaponsku nejlepší.

Zbytek dollarů z Ameriky ponecháme si v zásobě jakožto výborný papír,, 
jejž s radostí přijímají všudy ve východoasijských přístavech, nechť v Sanghaji 
nebo v Hongkonku a Singaporu.

Několik z nich proměníme si za peníze žaponské a s dětskou zvědavosti 
prohlížíme si každou ozdůbku, jíž vykrášleny jsou jak mince stříbrné a niklové, 
tak i papírové. Stylisovaný květ proslulého chrysanthema, jemuž Žaponci kiku  
říkají, vzal si sám mikádo za znak svého císařského rodu a označuje jím  
říšské prapory, kroje svého vojska a úřadnictva, jakož i dvorní pečeti.

Císařský ten znak, k ik u -n o -h a n a , jest zároveň symbolem slunce, jež jest 
téhož nebeského původu jako dle starého podání sám mikádo, te n  no, te n š i ,  to 
jest král nebo syn nebes. Stylisovaný květ chrysanthema, zobrazující zároveň  
vycházející slunce, musí míti jakožto znak císařský 16 paprskovitých kvítků. 
Líc stříbrné mince vroubena jest věncem, uvitým do polovice z listů a květů, 
pavlonie. Druhá část věnce uvita jest z lnpení a květů chrysanthemových, dle 
přírody v penízi vyražených. U  prostřed mince čte se žaponský nápis i č i  j e n ,  
t. j. jeden jen.

Rub stříbrného jenu vyzdoben jest u prostřed stočeným drakem a opatřen
anglickým  nápisem o n e  y e n ,  t. j. jeden jen.

Vybájený drak (žaponský r io  nebo t a t c u )  jest oblíbeným motivem všech  
žaponských umělců, kteří příšernou jeho podobu, z pola jako had a z pola
jako šupinatý ještěr vypadající, mistrně předvádějí brzy ve dřevě, brzy ve
slonovině, v bronzi, na porculáně, tkanivech nebo na bambusových holech. Jestiť 
drak symbolem ostražitosti, moci, síly a nepřemožitelnosti.

Úhledné své mince razí si Žaponsko v  mincovně, kterou vláda r. 1871 
v Osace založila, svěřivši moderní její zařízení rukám anglického odborníka,, 
majora Kindra.

Ostatní sumu, potřebnou na cesty po Žaponsku, vyzvednem e na průkaz 
peněžní poukázky v jokohamské bance ě. 78. Žádaný obnos, v anglických  
librách udaný a z peněžní poukázky odepsaný, vyměníme ihned za papíry 
žaponské a s plnou tobolkou v kapse vydám e se na první cestu po Jokohamě..



Na pokyn sjíždí se již  v zahradě hotelu tlupa povozníků s lehkými rik
šami, a se slovy: N y  h y a k u  d žu  g a  t. j. číslo 215, odvážejí nás ke konsulu 
rytíři z Kreitnerů.

Rakouskouherský konsulát jakož i zástupcové jiných zemí mají své zátiší 
na jokohamské výšině, jež srázné nad ostatní město se vypíná. Anglicky zove 
se  taková strmnina jakožto část města B l u f f  (vysl. b l a f ) .

Tentokráte jedem e středem samého města. Za rychlé té jízdy z úžasu 
ani nevycházím e. Sotva stačíme postihovati, co všecko před očima jako ve snách 
se vynořuje. Než té chvíle není času o věcech podrobněji uvažovati a o nich 
na tomto místě vypovídati.

K u r  u m a  j a, t. j. povozník, zapřažený mezi dvě voje svého dvoukolového 
vozíku, tryskem uhání po ulici a uličkách. Rychlostí a vytrvalostí vyrovnává  
se  žaponskému koníku, jehož si tam nyní dopřává jen vzácné panstvo. Vždyť 
za dávných časů i povoz mikadův táhli jenom voli.

Stále se usmívaje, náš tahoun poskakuje a vyhazuje nohama jako bujný 
oř. Chybí jenom občasné zařehtání, a mohli bychom se domýšleti, že ujíždí 
s námi dvounohý vraník, na boso k rychlé jízdě vystrojený. Nohy má obna
žené. K azajka z tmavé bavlněné látky jest jediným  kusem oděvu našeho voza
taje, jehož jméno označeno jest na kazajce bílým potiskem. Odznak ten vypadá  
jako  nějaký erb a činí z klusajícího tahouna figurku velm i malebnou. Hlavu 
bujného běžce objímá obvazek, aby zachycoval pot s jeho čela se řinoucí. 
Kuřácké náčiní po levici za opaskem jest jeho chloubou a potěšením.

Tak vystrojen a do vozíku (žap. kurnma, čínsky ča) zapřažen ovládá 
tahoun své břímě jako hračku a mrštně vyhýbá se zástupům lidi, houfcům 
hravých dětí a smečkám psů, po ulicích se toulajících. Včasným voláním ,vari 
z cesty' upozorňuje vozka slepce, jichž v Žaponsku tolik potkáváme, na roz
jetou džinrikšu a spěje stejně rychle ke svému cíli. Jeho široký hrudník a 
vyvinuté, ba až zbytnělé svaly lýtkové a stehenní slušely by spíše Herkulovi, 
a  proto budí v cizinci podivení při vši drobné postavě, jakou u Žaponců vůbec 
spatřujeme.

Takový tahoun má do sebe na cestách po Žaponsku mnoho dobrých 
přednosti: sám se stroji, sám se zapřahuje, ošetřuje, krmí a napájí, a mnoho 
útrat nám nezpůsobí. Zařehce si samou radostí, dostane-li o něco vice, nežli 
mu přísluší za hodinu nebo za jízdu k nádraží neb od přístaviště do hotelu. 
D eset senů činí poplatek, tahounu za takovou jízdu vyměřený. Za celý den 
přísluší mu 75 senů nebo 1 jen, tedy dle našich peněz asi 1 až i y 2 zl.

Na delší vyjíždky najmeme si ovšem tahouna silnějšího, ba snad dokonce 
dva, změřujeme zrakem jeho postavu, lýtka, stehna, hruď a plece. Schází ještě  
ohledati jeho zuby, a oceňováni vozataje bude se podobati koupi arabského 
oře. Ale potom můžeme býti jisti, že takoví dva tahouni urazí s námi za den 
až 70 km.

Za městem udělají si tahouni zajisté všecko pohodli, svléknou se sebe 
kazajku a tím čileji budou si v běhu počínati. Rajský ten kroj, dříve i ve  
větších m ěstech vídaný, děsil však anglické dámy tou měrou, že vláda žaponská 
ráda steskům vyhověla, nahotu omezila a bavlnářskému průmyslu trochu po
mohla.

Do roku 1867 byla džinrikša věcí v Žaponsku neslýchanou. Užívalo se 
nosítek. Dnes se džinrikšami hemží každé město, ba i každá ves od ostrova 
Jeza  až po Nagasaki v Žaponsku, též v Šanghaji, Hongkonku, Singaporu, na 
poloostrově Malackém, v Penanku i v Kolombu na Ceyloně. Americký ten vy
nález přispívá tisícerým  lidem k výživě, neboť v Žaponsku užívá se těch vozíků
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velm i mnoho. Džinrikša může v  sebe pojati obyčejně jen jednoho hosta. Ve 
větších rikšách jest místo pro dva Žaponce, ale dva Evropané stěží by se do 
vozíku vtěsnali. Vizte přílohu!

Již překročujeme mosty, přes průplavy se pnoucí, a vyhlížíme ke příkrým  
stěnám Bluffu. Cesta vede srázné do vrchu. Proto přidružil se k našemu 
tahounu a t o š i ,  aby mu pomohl tlačiti do vrchu. Má za tu práci nároky na 
malou odměnu. Dostačí asi čtyry seny. Později opouštíme raději džinrikšu a 
stoupáme pěšky k výšině, odkud otvírá se širý rozhled po zachmuřeném kraji, 
na město a zátoku.

Jsme na pláni. Kurumaja nedočkavě kyne nám usaditi se zase do vozíku. 
Klikatými cestičkami, uhnětenými jako mlat, odváží nás k sídlu rakousko- 
uherského generálního konsula, jenž o mém příchodu již dávno byl zpraven 
laskavostí přítele, prof. Zdeňka.

Bohatá pošta dávno byla již pro nás na konsulatě ochraňována. Zprávy 
z milého domova, již dva m ěsíce staré, sotva mohli jsm e jen povrchně pře- 
hlédnouti. Chápali jsm e se jich jako u vytržení, když nám je přeochotný pan 
Kreitner vydával. O humoristické zprávy a illustrované verše postaral se dům 
drahého Vojty Náprstku.

Pohoštění v domě Kreitnerově bylo upřímné. Po delší době pochutnali jsm e  
si zase jednou na znamenité bábovce, skoro jako dle českého receptu připra
vené. Hudební skladby Smetanovy, jehož byl Kreitner velikým  ctitelem, oslazo- 
valy nám náš pobyt v Jokohamě po několik dní. „Prodaná nevěsta“ byla pro 
Kreitnera nejdražším skvostem v jeho hudební knihovně.

Zkušenosti Kreitnerovy o Žaponsku a jeho rady o zam ýšlených cestách  
prospěly našim vycházkám  znamenitě, ale ještě m ilejší nám byla jeho nabídka, 
že nás bude po jokohamskóm okolí provázeti sám.

Společnost naši u pohostinného Kreitnera rozmnožil baron Poche z Vídně, 
jenž již po druhé v Žaponsku prodléval a  na nové cesty  po říši mikadově se 
chystal. Čekal v Jokohamě již několik dni, aby dočekal se svého osvědčeného  
vůdce, již  dříve zmíněného Iguči, zadaného tou dobou ještě  na několik dní 
nějakému doktoru z Berlína.

Generální konsul rytíř Gustav Kreitner účasten byl výpravy, kterou pod
nikl v létech 1877— 1880 hrabě Bela Széchenyi do Indie, Žaponska, Tibetu 
a Birmy, a napsal o výsledcích zem ěpisné té expedice obšírný spis. Kreitner 
přidělen byl k výzkumné té cestě jakožto tehdejší nadporučík a geograf. Milého 
svého koníčka, astronomického měření, nezřekl se ani potom, když ujal se 
jokohamského konsulátů.

Avšak za několikaletého pobytu v  Žaponsku Kreitner řeči žaponské se  
nepřiučil. Obával se, že by tím nesnadněji^ mohl jednou zaměniti svůj úřad za 
konsulát jiné země. Častá zem ětřesení v  Žaponsku byla pro Kreitnera pravou  
trýzní. Tušival je, jak  vypravoval, napřed a v rozechvěni otřesy očekával. Jeho  
muka lze pochopiti, uváží-li se, že v  Žaponsku vypadá na každých šest dni 
průměrně jedno zemětřesení. Nenadáli jsm e se tehdy ovšem, že krátce po našem  
odjezdu z luzných krajů žaponských zastihne nás při rovníku přesmutná zpráva, 
že mrtvice učinila konec Kreitnerovu životu. T é radosti, prožiti ostatek svého  
života v Praze, se nedočkal.

K provedení cestovního plánu bylo nezbytně třeba úředního svolení se 
strany žaponského ministerstva, ježto v osmi žaponských přístavech, cizincům  
bez pasu přístupných a obchodními smlouvami mezinárodními vytknutých, lz e  
se zdržovati jen do kruhové vzdálenosti asi 10 hodin cesty. Kdo z cizinců



dále by se odvážil za tento kruhový poloměr, může býti, nemaje pasu, přisnou 
policií zadržán. V hostinci marně by se pokoušel dostati bez průvodních listin  
nocleh a marně by žádal za vydání lístku na železnici.

Průvodní list vydává žaponská vláda každému cizinci bez všelikých  
okolků, avšak nikoli pro celou říši, nýbrž toliko pro ostatní místa, výslovně  
v žádosti vyjmenovaná, a to obyčejně jenom na dobu tří měsíců. Pas dostati 
lze prostřednictvím konsulátů nebo vyslaneckého úřadu v Tokiu.
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0 počasí v říši Žaponské.

Z vycházky, na příští den (30. září) umluvené, sešlo. Zachmuřené nebe, 
černé mraky a dusné ovzduší věstilo špatnou pohodu hned časně z rána. 
Posvátná sopka Fuži, nejvyšší to hora v zemi, bohy oživená, která dle ža
ponského podání zrodila se za jedinou noc, skrývala se v neproniknutelných 
chmurách. Marně obracel jsem  po ni toužebný sviij zrak. Moře bylo rozpěněné, 
mocně se dmulo, a příboj jeho s hukotem bušil do pobřežní hráze.

Den potomní (1. října) byl ještě horší. Rtuťový sloupec tlakoměru klesl 
tím nápadněji. Vichřice skučeía po celou noc, z oblak lilo se jako z konve, 
vody valily se po ulicích potokem, vlnobití zvedalo vodní sloupy do výše, 
tříštilo je o kvádrové molo a rozstřikovalo jejich kapky a krůpěje v sněhobílé 
stromoví. Z Velikého oceánu, před chvílí jako beránek tichého, stala se pojednou 
zuřivá šelma.

Povozníci na ulici choulili se jako zmoklé slepice v  slaměné pláště, při
kryli hlavu lýčeným i klobouky, širokými jako deštníky, posazovali se v řadách 
na bobek, jakoby představovali obrovské hřiby, nebo zalézali pod přístřeší.

Za plavby zátokou Tokijskou ukazoval teploměr o 7. hodině ranní 24° C., 
dva dny na to v témž jitřním čase již jenom 17° C. Pověstné tajfuny, vířivé 
to vichřice, oznamovaly tak občasný svůj příchod do pohádkové říše desítitisíců  
ostrovů, jichž však má Žaponsko ve skutečnosti jen asi tři tisíce, zapoěítají-li 
se v to všecka bradla a úskalí, ostrovní tu říši vroubíci.

Červenec, srpen a září jsou měsíce, ve kterých zkázonosné tajfuny Ža
ponsko navštěvují. Nedostaví-li se ani v prvním ani ve druhém m ěsíci, zabouří 
si jistě v září a učiní konec parnému létu, jehož nejvyšší teplota bývá v Tokiu  
asi v polovici srpna, t. j. asi 34° C. Nejnižší teplota připadá v Tokiu asi na 
prostřed ledna. Dle poslední statistické zprávy činila tam roku 1892 asi — 6'8° C.

Nejnižší teplota v  Žaponsku zaznamenána jest řečeného roku v Hakodate  
na ostrově Jezu. V polovici m ěsíce prosince ukazoval tam teploměr — 19'4° C. 
N ejvyšší pozorovaná teplota byla v H akodate u prostřed m ěsíce září, t. j. 13° C.

Měsíc s r p e n  jest v Žaponsku nejteplejší; ale nejvyšší jeho vedra ne
překonávají ta, jaká se u nás v  posledních létech objevila. V tom m ěsíci hrozivá 
nebe neustálými blýskavicem i každého večera, a černé mraky slibují hojné 
srážky. Ale obyvatelstvo marně očekává rozřešení a trpí zmalátnělostí, když  
vedra neubývá, a ani větřík neduje.

Měsícem z á ř í m  již se teplota trochu ochlazuje, ale klesne tím nápadněji 
v druhé polovici m ěsíce října. Za to však dostavuji se v tomto m ěsíci nejčastěji 
zemětřesení.
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Po prvním lijavci probudí se koncem ř í j n a  a měsícem l i s t o p a d e m  
celá příroda k lahodnému vzezření, rozpučí se růže, jasm ín, čajovník, žluté 
forsythie a plnokvěté kerrie, ve všech barvách rozvíjejí se poetická chrysan- 
thema, chystaná k výstavám , rozevírají se anemcinky, četné trávy vyhánějí 
druhé květy, a rýžové žně počínají. Líbezné javory, všemi lidmi v Zaponsku 
jako světice uctívané, přiodívají se kropenatým šatem, loubi jejich rudne a 
červeň listu vyvábí do lesa vesničana i měštěnína. Tou dobou oživnou ulice 
dětmi, jež honí se náruživě za vážkami. Chytají je  na dlouhý prut, na konci 
lepem pomazaný. Hrám všeho druhu, zvláště pak pouštění draka, nebývá konce 
do pozdního večera. L id i příroda vypadají jako k novému životu zrozeni, a 
duševní i tělesná energie ukazuje se v plné síle  ještě v m ěsíci p r o s i n c i ,  
kdy všecko kvítí pod širým nebem zaniká a chladem hyne. Za to však zdraví 
lidí je  tou dobou nejlepší, tak že „brány domu zavírají se před lékařem “.

L e d e n  jest pro střední Žaponsko nejstudenějším  měsícem. Sněhové 
vánice a plískanice zapuzují lid z ulic do útulnější domácnosti. Přes noc za
mrzají kaluže a rybníky, a sněhu napadává až po kolena. Ale již tou chladnou 
dobou puky ranného stromoví a křoví snaží se vyraziti květ. Po přestálých 
mrazech obsypávají se meruňky takřka přes noc uzardělými poupaty, houští 
kameliové, pokrývající tam všecky svahy a stráně, odívá se již puky a květy, 
když Žaponci obvazují si ještě uši a obličej, aby se uchránili před jitřním chladem.

V ú n o r u  zimy trochu ubývá, ale vánice sněhové ještě nepřestávají, byť 
i napadlý sníh dlouho nepotrvá!. Za zimomřivého toho času Žaponci tím horlivěji 
uschovávají nohy pod společnou přikrývku, neboť nemají až posud ve své do
mácnosti kamen, a rádi si za dne podřimnou.

Měsícem b ř e z n e m  táhne do žaponských krajů rozkošné jaro ve vší 
slávě a okázalosti, a háje i sady stoji v plném květu a vábí k sobě svým i 
kouzly nesčetné nadšence, přírodním tím hávem do samé přírody lákané a 
vznešeností rostlinstva opojené.

V d u b n u  připojuji se ke květům březnové doby vavříny, magnolie, 
myrty, duby, kaliny, pivoňky, hlohy, brsleny, pavlovnie a kdoule.

V k v ě t n u  nastává hospodáři nejpilnějši práce s přesazováním vzešlé rýže.
V č e r v n u  začínají již parna s vlhkým ovzduším a jsou příčinou, že té 

doby, jakož i v m ěsíci č e r v e n c i ,  trpívá žaponský lid vyrážkami. Vedrem  
naskakují po celém těle červené pupínky, a člověk samou palčivostí jen hoří. 
Škrábáním marně zahání nesnesitelné svrbění a vyrážku ještě si zhoršuje. Kožní 
ta choroba známa je  ještě lépe v tropech. Holanďané označují tropický ten lišej 
přezdívkou červený pes, poněvadž se člověk pichlavostí té choroby tak ošívá  
jako pes, jejž sužují četní eizopasni krvežíznivci.

Za horkých dnů sládnou na stromích oranže, bambus rychle bují, vyhání 
z oddenku tisíceré výhonky, zabírá všecku půdu a vypuzuje a udušuje všecko  
jiné rostlinstvo. Tuberosy naplňují líbezným dechem zahradní ovzduší, nádherně 
kvetou amaranty, lilie, celosie, orchideje, a skvostně zdobí se záhonky, ano 
i  pole květy kosatcovými, a ve vší vznešenosti rozvinují se nachová poupata 
opěvaného lotosu, jejž budhismus vyvolil za odznak své věrouky.

Z toho jde na jevo, že vstoupili jsm e na půdu žaponské říše v  dobu pro 
cestování nejpřlhodnější.
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Jokohama jindy a nyní.

Před čtyřiceti lety byla v místech nynější Jokohamy nepatrná rybářská 
osada. Osadníci měli tam vystavěné své chýše v dlouhé řadě při samém břehu. 
Jméno samo skládá se ze dvou slov: j o k o  značí na česko p ř í č n ý ,  h a m a  
tolik jako p l o c h ý  b ř e h .

Prvotně přistávaly cizí koráby v nedalekém přístavišti, jehož jméno K a- 
n a g  a v a. Ale roku 1858. vym ěněna byla K anagava za Jokohamu, a ta stala 
se pak svobodným tržištěm mezinárodního obchodu. Válečné koráby, jež tam 
potom kotvily, plašily stálým  střílením z dél klidné obyvatelstvo, jež rádo vidělo, 
když stanoviště cizinců do Jokohamy bylo přeloženo. Z těch příčin říkali Ža- 
ponci obrněným lodím po dlouhou dobu b u m - b u m - f u n e .  F u n e  znamená na 
česko loď.

Jokohama stala se v krátké době dostaveníčkem lodí všech národů. V pří
stavišti Jokohamském objevují se koráby pravidelné paroplavby. Z Vancouveru 
(z K anady) přijíždí tam každých čtrnáct dní jedna z proslulých „Císařoven“, 
buď „Císařovna Indická“, nebo „Císařovna Čínská“, nebo „Císařovna Žaponská“, 
ubírajíc se potom dále do Kobe, Šanghaje a Hongkonku.

Ze San Franciska vysýlaji se tam parolodi rovněž dvakrát za měsíc, a
to přímo neb oklikou přes Havajské souostroví se zastávkou v Honolulu.

Z Evropy vysý lá  do Jokohamy parníky společnost lloyd Bremský a Ra
kouský a j.

Přeplava z Janova, kde parolodi Severoněmeckébo lloydu, nastupujíce 
každý měsíc cestu do Žaponska, zastavují, stojí v prvé třídě asi 780 zl., ve 
druhé třídě 444  zl., z Terstu do Kobe asi 496 zl. v kajutě třídy druhé.

Rakouský lloyd vysýlá  do Žaponska parolodi rovněž každý m ěsíc jednou, 
ale prvé kajuty lze užiti toliko při rychlolodích, plujících z Terstu do Bombaye.

Cesta z Terstu do Kobe trvá asi 65  dni, z Janova do Jokohamy ry
chlejšími parníky prvé třídy asi 40  dní.

N yní se počítá v Jokohamě na 144.000 duši, mezi nimiž jest toliko 26 
příslušníků říše rakouskouherské.*)

Podle slov mezinárodní smlouvy smějí se usazovati cizinci toliko v oněch 
místech dříve zm íněných přístavů, jež jim byly žaponskou vládou ke stálému 
přebývání vykázány. Staveniště propůjčuje se však cizincům k zastavění za 
jistý  poplatek, a to na určitý počet let. Tím odstavcem smlouvy musí se 
spravovati i sam y konsulaty, majíce ve vlastnictví toliko svou budovu, ne však  
půdu, jež se jim formálně jenom pronajímá.

S e t t l e m e n t  (t. j. osada) jest obyčejný anglický název pro místa, Evropany 
ve východních těch končinách osazená.

Cizinci, v Jokohamě trvale usazení, zaujali místa dílem při nábřeží, a to 
pro záležitosti obchodní, dílem na jokohamské pláni, Bluff zvané, jíž jest mořská 
zátoka do polokruhu vroubena.

*) V šeho obyvatelstva v  Žaponsku počítá se nyní přes 41 millionň. Při rozloze 
382.416 km 2 vypadá tam na 1 km 2 107 obyvatelů. Jest tedy  říše Žaponská asi tak veliká  
jak o  polovina říše Rakouskouherské, ale živí skoro tolikéž obyvatelstva, jako naše mocnářství. 
Dle sčítáni, konaného v  Žaponsku koncem roku 1892, bydleli tam celkem 9 .8 0 3  cizinci. 
Z tčch bylo Číňanů 5.574, Angličanů 1.728, Američanů 958, Němců 480, Francouzů 404, 
Portugalců 157, Holanďanů 91, Rusů 80, Švýcarů 74, Dánů 69, Rakušanů 47, Italů 39, 
Skandinávců 24, Belgičanů 20 a j . V  celém hlavním městě žaponské říše, v  Tokiu, je ž  čítá 
asi 1,300.000 obyvatelů, žijí všeho všudy toliko 2 příslušníci říše naší.

J .  K o ř e n a k ý :  A sie . JO



Y těch výšinách, malebně nad žaponskou ětvrt se pozvedajících, uschovávají 
se jejich letohrádky mezi svěžími boskety různobarevných bambusů, převyšovaných  
košatým i kafrovniky a obstoupených širokolistými musami, vějířnatými žumarami, 
v Žaponsku zdomácnělými, mohutnými cykasy, houštím kameliovým, křovisky 
pestrokvětých azalek, pavlovniemi, ctihodnými salisburiemi, jejichž lupenité listy  
prozrazují jenom přece jehličí v široký čepel srostlé. Tam voní pryskyřičnatá 
kryptomerie žaponská, chutným ovocem se obsypává kaki, strom mišpuli po
dobný a m edosladkým i svým i bobulemi Žaponcům datle nahrazující. Tam žloutne 
se plnokvětá kerrie, jako červánky záři pupeny a květy jarní kdouloně, a kadeří 
se paprsky památného chrysanthema v nej rozmanitějších odrůdách. Vejděle jen  
do sadů a květnic, jež v  těch místech horlivou rukou zvelebuje a z nich bohatství 
těží zahradník Böhmer, zasýlaje zvláštnosti žaponské květeny do všech konců 
světa, a zaplesáte nad rozkošnými kalichy kosatců, rostlin liliovitých a jiných.

S té pláně, rostlinstvem kypící, obrací se cizincův zrak do kraje s nebe- 
tyčnou Fuži-jamou, a stápi se v modru širé zátoky Tichomořské, při níž několik  
set kroků na sever od Jokohamy bělají se domky přístavu Kanagavského. 
S toho pahorku vlají vlajky všech barev a věští z dáli sídla konsulátnich 
úřadů, jejichž představitelé svorně ukracují si prázdnou chvíli hrou v kuželky  
a zahánějí strach před otřesy ostrovní říše tichomořské v přátelském klubu, 
jenž nejednomu nahrazuje jim v cizině domácnost.

Y klubu vyrovnávají se účty členů za požité nápoje a pokrmy koncem  
každého m ěsíce a to dle poukázek, správci restaurace odevzdaných. Cizinec, 
do klubovních místností členem uvedený, stává se i tam hostem svého přítele 
a žije podle zvyku na jeho účet.

Evropané, v Jokohamě a vůbec v Žaponsku na delší dobu usazení, upravuji 
si domácnost podle evropského vkusu. Prostší nábytek, jako jsou stoly, stolice, 
věšáky, police, stojany opatří se tam snadno a lacino od řemeslníků domácích 
neb od Číňanů, ale pohovky, fauteuilly, koberce, záslony a p. třeba objednati 
si z Evropy nebo Ameriky.

Residenti vládni přejímají obyčejně nábytek z druhé a třetí ruky od svých  
kolegů, kteří odcházejí do jiných zemí za svým povoláním.

Ze slavných hodů, jichž byli jsm e účastni v  domácnosti konsula Kreitnera, 
bylo patrno, že tam cizincům neschází ani na bohatých darech žaponské zvířeny. 
Chutní domácí bažanti obstáli by i před přísným soudem každého labužníka. 
Přírodozpytec zamiluje si je  brzy pro pestrobarevné oděni, jež překonává háv 
bažantů evropských, a pozná je brzy i po hlase, když vydává se na cesty  
pahorkatinou, v jejíž bambusovém houští žaponští bažanti tak rádi se zdržují, 
uchylujíce se za zim y m ezi rákosí a do rýžových poli, ba i do m ěstských  
zahrad a sadů.

Hojné křepelky rozmnožují chutně jídelní lístek  evropského osadníka. 
Spatříme-li na tabuli také tetřívka, vězm e, že přivezen byl do Jokohamy jenom  
z některého kraje ostrova Jeza.

Z ryb má Evropan v  Jokohamě na vybranou: pstruhy, kapry, sumce, 
úhoře a j . ,  avšak po štice marně by se tam člověk při tabuli sháněl. Dravá  
ta ryba žaponským vodám chybí.

Na místě humrů a říčních raků, kterých Žaponsko postrádá, má Evropan 
náhradu ve výborném mase langusty.

Mezi zvěřinou z vyšších rodů zvířecích bývá oblíbeno při evropských  
tabulích maso z domácích jelenů, nikoli však ze sajek, jež jsou v Žaponsku 
zastoupeny toliko jedním druhem, nahrazujícím tam dle životni povahy evropského 
kam zíka nebo kozorožce.
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Všeliké konservy masité a ovocné, jakož i výborná vína rýnská, francouzská 
a piva domácí i cizí, z Bavorska, Anglie a odjinnd přivážená, jsou v domácnosti 
evropského osadníka vždycky pohotově.

Obstarávání záležitostí kuchyňských svěřuje evropský kolonista obyčejně 
kuchaři čínskému.

Tvrdl se, že jest Číňan pro kuchařské umění jako stvořen. Přátelé naši 
v Sangbaji a v  jiných osadách východoasijských nemohli si jich ani dosti vy- 
nachváliti.

Čínský kuchař jest si té přednosti vědom a žádá v  domácnosti Evropanově 
skoro dvakráte tak velkou službu jako Žaponec.

Ale z výtvorů svého kuchaření požívá čínský nebo žaponský kuchař málo 
co. Pokrmy, přistrojené dle receptů evropských, předkládá jeden i druhý jenom  
svému panstvu, sám pak připravuje si každý jídlo podle své chuti a národního 
obyčeje.

U žaponského obchodníka s přírodninami.

Jakožto přírodozpytec povoláním prožil jsem v Jokohamě příjemnou chvíli, 
když mi v odlehlém koutě m ěsta prostičký sběratel přírodnin předkládal všecky  
své zásoby žaponské zvířeny k nahlédnutí. Poprvé v životě ukájel jsem  žízeň  
své sběratelské vášně na půdě žaponské a s třesoucí rukou otvíral jsem  krabici 
za krabici, vyním aje z nich ty vzácné tvary hmyzu, jichž pouhé jméno je  s to 
roznítiti m ysl zkušeného odborníka. N ečekal jsem, až budu moci získati podivu
hodných těch druhů na svých dalších cestách v samé přírodě, ale jako pravý 
nenasyta zbavil jsem  milého pana Ogavu za krátko všech jeho zásob. Nevím, 
kdo z náruživých sběratelů byl by lakadlu odolal, vida tolik vysoce zajímavých  
druhů z váženého rodu svižníků a střevlíků!

Jako ohnivý smaragd připadali mi mezi ostatními rody skvostní krascové, 
jimž Žaponci právem říkají ta m  a m u š i ,  t. j. drabokamenný hmyz.

I vědecké jejich jméno C h r y s o c h r o a  f u l g i d i s s i m a  povznáší je na 
nejskvělejší hmyz celého souostroví žaponského.

T aké dlouhé řady mohutných kapucínků, jim iž žaponský naturalista své 
krabice naplnil, valně po mé návštěvě prořidly.

Neúhledné světlušky způsobuji Žaponcům mnoho radosti, když jim  v zajetí 
ve zvláštních klíckách příbytky za noci kouzelným svým  světlem  ozařují. Té 
doby vychází do přírody celá rodina a chytá fosforující ten hmyz, plní jim klícky, 
zeleným  mušelínem potažené, zavěšuje je  nad vchodem svého domu a závodí 
s ostatními sousedy, kteří rovněž těší se z báječného svitu ve všech uličkách 
vyzařovaného.

Několika tucty žaponských roháčů byla sběratelská moje touha ukonejšena.
Náruživým motýlářům mohl by posloužiti žaponskými druhy jokoham ský 

lékárník. Přemnoho rodů a druhů z pestrošupinatého hmyzu žaponského shoduje 
se s druhy našimi a rozšířeny jsou tak od břehů Atlantických až po T ichý oceán.

Četné kudlanky, jimž Zaponci k a m a - k i r i - m u š i  říkají a jež rádi s kobyl
kami v klecích chovají, chytati budeme se zápalem v bambusovém houští na 
svých dalších cestách při půvabném jezeře Bivajském a v horských lázních 
Arimských blíže Osaky a jinde. Obrazy těchto hmyzů provádějí žaponští umělci 
trefně jak na výrobcích lakových tak i na hedvábí a v kovu.

10*
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Když opeření pěvci ustávají za horkých dnů v pění, vypomáhají žaponské 
domácnosti pěvci šestinozí. Takovou náhradu m ívá Žaponec v  polním koníku, 
kobylce nebo mohutné cikádě, která prý vrzáním až „kámen obměkčí a člověka  
rozjitří“. I vážky mají v žaponské říši zlaté časy. Kolébkou jejich bývají 
i rýžová pole, která ze zavodnění skoro ani nevycházejí.

Malby vážek prozrazuji v každé žilce, jak  bystrý je  zrak žaponského 
umělce při pojímání zjevů přírodních.

Dlouho a mnoho zajímavého mohl bych tu vypravovati o kouzelné říši 
žaponské, avšak v této knize mnoho místa mi k tomu nezbývá. Proto jen ještě  
málo ze svých zkušeností zde vypovím. Vice a podrobnější zprávy uložil jsem  
ve svém velikém  a bohatě illustrovaném díle: „ C e s t a  k o l e m  s v ě t a “ a 
„ Ž a p o n s k o “. Obě vydal nakladatel J. Otto v Praze.

Jak se v Žaponsku cestuje.

Od několika let lze již skoro celým  ostrovem Nipponem neboli Hondem  
na dél cestovati po dráze železné. Ke trati, již prve připomenuté, přidružuje 
se druhá polovice, vedoucí z Tokia na severovýchod až do Aomori. Několik  
odboček na přič doplňuje železniční sít největšího toho ostrova žaponského.

Také ostrov Jezo neboli Hokkaido, potom ostrov Sikoku a Kiu Siu opatřeny 
jsou železnicemi.

První železnice byla v Žaponsku otevřena r. 1862. Vedla z Tokia do 
Jokohamy. Lid uvítal nový ten podnik s velikým  jásotem  a projevil tak vice 
pokrokového ducha, nežli ti, kteří ze samého strachu o chléb vytrhávali a ničili 
kolejnice, důmyslným Stephensonem na půdě staré Evropy položené.

Z počátku užívali Žaponci při stavbě svých železnic rádců z ciziny, zvláště  
Angličanů. I material objednáván byl v Americe. Ale z té závislosti vyprostili 
se Žaponci velmi záhy, neboť již r. 1884 otevřeli trať, kterou si sami bez 
jakékoli cizí pomoci založili, osvojivše si i techniku při výrobě kolejnic.

Před tím sloužily obchodnímu spojení starodávné zem ské silnice, zvané  
do, jakž takž založené. Místy podobaly se pouhým pěšinám. Ke zvláštní 
důkladnosti takové komunikace nebylo třeba ani přihlížeti, ježto nákladních 
těžkých vozů v Žaponsku se nikdy neužívalo a po dnes neužívá. Jen soumaři, 
voli nebo koně ubirávali se po nich, avšak většinu nákladu dopravovali lidé 
na svých vlastních bedrách, pokud v zemi nebyla známa džinrikša.

Z nejstarších silnic v Žaponsku jest ta, která spojovala někdejší sídelní 
město mikadovo, Kioto, s Tokiem. Vedla tedy podél východního pobřeží, pročež 
měla jméno T o - k a i - d o ,  naproti jiné silnici, která jde středem ostrova Nipponu 
mezi horami a N a k a - s e n - d o  slově. Žaponské to  znamená východ, k a i  moře, 
d o silnici, n a k a mezi, s e n  vrch.

Aleje košatých borovic vroubívají obyčejně všecky žaponské silnice.
Kromě železnic starají se o pobřežní spojení na moři paroplavební 

společnosti, vysýlajíce své koráby i do Šanghaje, Vladivostoku a jinam ke 
protějším břehům asijské pevniny. Takovou jest na př. společnost, řečená  
N i p p o n  J u s e n  K a i š a .  Parolodi její náležejí mezi nejpřednější námořské 
koráby a překonávají vzornou čistotou a pořádkem všecky jiné.



Jakkoli paroplavební společnosti žaponské vzaly svůj počátek teprve asi 
před dvacíti lety, přece vytiskly ze žaponského moře středozemního a přístavů 
domácích všecky jiné cizinské soupeře.

K bezpečné paroplavbě přispělo zařízeni mnohých majáků a světláren, 
jakož i založení arsenálu v Jokosuce u Jokohamy, v  němž strojníci mohli se 
co nejlépe v mašinářském umění vycvičiti, služby v  technických závodech 
domácích přijímati a z cizí pomoci evropské a americké se vymaniti. Telegrafy, 
po roce 1870 víc a více rozvětvované, dovršovaly obchodní snahy žaponského 
uároda, prahnoucího po praktických věcech západního světa takovou měrou, 
že není druhého přikladu na celé zeměkouli.

Cestující na žaponských železnicích vstupují do vozů a opouštějí je  bez 
křiku a voláni. Nádražní vrátný, jemuž přísluší pečovati také o zásobu časopisů 
v čekárnách, chápe se ochotně zavazadel a odnáší je  panstvu prvé třídy do vozu, 
ukláněje se  co nejzdvořileji bez jakýchkoli nároků na nějakou odměnu za mimo
řádné své služby. Vždyf prý není zdvořilejších lidí nad Žaponce. Nemyslí-li to 
Žaponec s cizincem do opravdy také v srdci, projevuje dvorné chováni alespoň  
úsměvem ve tváři.

Železniční vozy žaponské jsou sice menší, nižší a užší nežli vídáme u nás, 
ale i Evropan může do nich zasedati ve všem pohodlí přes to vše, ze přizpůsobeny 
jsou nízkým  postavám žaponského lidu. Jef průměrná výška Žaponcova těla 
jenom asi i y 2 metru, u žen ještě menši.

Sedadla žaponských vozů železničních upravuji se nyni po obou stranách 
na délku celého vagonu, aby se jím mohlo volně procházeti. Žaponec, zaujímaje 
misto na sedadle, klade nohy křížem pod sebe neb opírá se hýžděm i o paty.
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K sídlu žaponské bohyně krásy.

Nedaleko Jokohamy jest ostrov, jenž jmenuje se E n o š i m a .
Slovo š i m a  znamená na česko ostrov.
Za svého pobytu v Žaponsku jsem  jej navštívil.
Strmě vypíná se Enošima z vody oceánu a jako zelená oasa odráží se 

od modravé pláně mořské, za níž v dáli svití osněžený vrcholek posvátné  
hory F u ž i .

Jako o nejvyšší té sopečné hoře žaponského světa, tak i o Enošimě do- 
chovává si lid stejně znějící podání: Ostrůvek ten zrodil se za jedinou noc 
a vynořil se náhle z hlubin, když mořské vlny za veliké bouře až k samému 
nebi se pjaly a pevninu pohlcovaly. Po celou tu dobu moře varem se pěnilo, 
a mraky pozvedaly se jako černá opona z příšerného jeviště, až se jitrem  
oceán utišil a obloha vyjasnila.

Té chvíle zazněla ve výšinách nebeských líbezná hudba, a k  zemi snášela  
se bytost v podobě spanilé ženy, dvěma pacholátky provázené. K dyž pak nohy 
její dotekly se panenské půdy zem ské, zavládl mír v  celém  kraji, a Enošima  
učiněna místem posvátným, sídlem bohyně krásy, jejíž jméno B e n t e n .  Od té 
doby ustali ve svém krvelačném díle i draci, kteří tam kdysi své sídlo měli 
a z pobřežních osadníků kořistili. Bohyně Benten na dobro draky zkrotila 
a vykázala jim za trvalou skrýš hluboké jeskyně Enošimské, které se tam  
žaponským poutníkům podnes ukazují.



Drak zachoval si v žaponském bájeslovi respekt až na nynější časy a pří
sluší mu týž význam , jako má náš dvouhlavý orel nebo lev  s rozeklaným ohonem.

Žaponští přírodozpytci již  dávno vym ýtili řečenou obludu ze soustavy  
přírodovědecké a přenechali ji fantasii umělců a nevědomého lidu, jenž domnělou 
tu nestvůru i v  sam ých chrámich vídá podnes vystavenou.

Drak dle starých žaponských knih vypadá asi ta k to : Má parohy jako  
jelen, hlavu jako kůň, oči jako čert, krk jako had, tělo jako dešfovka, šupiny  
jako ryba, tlapy jako tygr, drápy jako sokol, uši jako vůl. Z jara žije ve  
vzduchu, na podzim ve vodě, v  létě v oblacích, jimiž rád si pohrává, zimu 
přespává v zemi. Žije o samotě a ve stáda nikdy se nesdružuje. Jest mnoho 
druhů draků. Někteří jsou barvy modré, jiní barvy zelené, žluté, červené, bílé 
nebo černé. Mnozí mají křídla, šupiny, rohy, jiní jsou bez nich. Ze slin, jež  
drak vym ěšuje, tvoří se průsvitné koule křišťálové, za drahý šperk se hodící. 
Drak vidíj]do dáli až sto hodin cesty. Bývá strážcem nezměrných pokladů. 
Jistí draci baží po lidech, aby se jich zmocnili a je usmrtili. B ílý drak jest 
příčinou deště. Ohnivý drak. vydává ze sebe samé plameny. Spáří-li se drak 
s krávou, vzniká jednorožec. Drakova sam ička líhne vždycky devět mláďat. 
Dráče, jež nejdříve se vylíhlo, má rádo hudbu, jiné rádo se opíjí, jiné touží 
po krvi jiných živočichů, jiné raduje se z literatury a pod. Z té příčiny vídati 
lze zobrazeného draka jednou na hudebních nástrojích, po druhé na číších 
a pohárech, po třetí na čepelích mečů, jindy na deskách vázaných knih.

Branou ubíráme se k strmnině luzné Enošimy, oděné na všech úbočích 
houštím kameliovým, nad něž kostrbaté borovice se povyšují a šikmým vzrůstem  
svého pně k moři se nakloňují. Kamenné schody vedou nahoru až k ostrovní pláni.

Po stranách příkré té ulice rozbili své stánky prodavači a prodavačky 
korálů, mušlí, křemičitých hub, ježků, hvězdýšů, sušených krabů a jiných korýšů  
vedle rozličných šperků, zhotovených z perleti.

Za material perleťových věci berou Žaponci duhových barev ušeň mořskou, 
jakož i ulity z pestrobarevné donky. Z tlusté její skořápky vyrábějí nápodobené 
perly, navlékané na šňůrky, jež hodi se také ke zhotovování růženců.

Jako u naturalisty Ogavy v  Jokohamě, tak i v krámích poetické Enošimy  
byl jsem  ve svém živlu, když jsem  mohl ze zásob křem ičitých hub vybiřati si 
pro své sbírky ty největší. Ale kusy, jež by m ěly na svém dlouhém chvostu 
větší tělo nežli je pěsť, jsou vzácnější. Ještě řidčeji vylovují se tam exempláře 
velikosti dětské hlavy. Hlubiny, v  nichž žiji, odhadují se na několik set metrů.

Četné chrámy, v  ústrani a na pláni Enošimy rozložené, libovonnými 
kafrovníky a borovicemi objímané a pestrobarevnými lampióny okrášlené, vábí 
k sobě lid ze všech žaponských krajů, aby se pokořil duchům v samé přírodě.

Buddhističtí poutníci koří se bůžkům přízně, slávy, lásky, nadáni, pokrmů, 
spokojenosti, dlouhého věku a krásy, zvláště však přemilé bohyni milosti, jež  
k rozdávání bohatých darů má čtyrycet ramen a tisíc rukou, a několika obličeji 
pohlíží na pozemšťany. Ta jistě  neoslyši prosebníky, nechť modli se k ni ústně 
nebo písemně, a vysvobodí je z nebezpečenství života. K v a n o n  jest její jméno. 
Můžeme ji spatřiti zvláště oslavovanou, přijdeme-li do Tokia. Je stále prosebníky 
obléhána, že i těch tisíc rukou zdá se  býti málo k rozdávání tolikerých milosti.

Poutnici šintského vyznání, jimž jest Enošima zvláště milá a útočištěm  
zbožných vycházek, mnoho si hlavu náboženstvím a jeho bájeslovím nelámou. 
Ba naskytá-li se příležitost k veselosti, oslavují třebas také svátky vyznavačů  
buddhistických. Vyznavači šintské věrouky postačí, když občas, snad jednou 
v roce, navštíví chrám některému duchu (čínsky š i n ,  žaposky k a m  i) posvěcený  
a přinese na jeho oltář malý dárek. Nemusí to býti mnoho. Stačí několik mě
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děných penízků, jejichž cena není mnohdy větší nežli krejcar. Ty házejí se do 
ohromné pokladnice, jež vypadá tak, jako by se v ní m ěly scházeti milliony.

Mnozí přinášejí na oltář hrstku rýže, a bůžek je  také upokojen. Nebude 
se ani hněvati, pak-li že poutník do příbytku zbožňovaného ducha ani nevejde  
a jenom na dvéře jeho sídla zaklepá a takovým způsobem náštěvu svou oznámí. 
Poutník domýšlí se, že zaklepáním k sobě ducha obrátí a jeho pozornost na 
se upoutá.

Pro všecku jistotu tleská šintský poutník i rukama a nadzemského ducha 
tleskáním  vyvolává právě tak, jako by volal svého služebníka, jenž na potlesk 
rukou k pánu svému se dostavuje. Po zatleskání šepce prosebník modlitbičku, 
uklání se před Stánkem uctívaného ducha a mne si spokojeností ruce. Zavěsi-li 
na oltář bůžkův ještě řetěz bílých papírků, do kosodélniku z jediného kusu 
vystřihaných a g o h e j  nazývaných, vykonal všecku pobožnost, šintoismem  
předepsanou.

Sintští bůžkové raduji se ze všeho, z čeho i jejich ctitelé na zemi se 
těší. Proto nebudeme se diviti, když vyznavač šintské věrouky oslavuje a velebí 
duchy i tancem, pantominami, divadlem a předkládáním všelikých lahůdek, 
pokrmů a nápojů k okušeni. Kdo za živa proslavil se hrdinnými skutky, mou
drosti, učeností a dobrými skutky, může se nadíti, že zaujme po smrti také 
čestné místo v šintském pantheonu.

Vláda žaponská pohanskému tomu náboženství přeje. Projevila mu svou 
přízeň, když po roce 1868 veliké jm ění buddhistických klášterů a chrámů na 
povzneseni říšských záležitosti užila a mnohá buddhistická božiště opět za 
Stánek šintské věrouky vykázala. Kde jaký  Buddha neprávem vetřel se za 
náboženských rozbrojů do cizího chrámu, byl z něbo císařským  tím dekretem  
opět vystěhován a bydliště jeho za šintský oltář vyměněno.

Nyni ustali Žaponci ve třenicích náboženských, a buddhismus i šintoismus 
dobře snášejí se vedle sebe, ba i v  jednom a témže chrámě.

Nahlížím zvědavě do šintských chrámů Enošimských. Poutníci přicházejí 
a odcházejí. Samo náboženství dává jim příležitost, aby se zbavili na čas 
domácích starostí a  pokochali se v  přírodních krásách pod širým nebem, pod 
korunami stověkých stromů a v  zátiší modravých hor, když je vycházející 
slunce pozlacuje a nachem pokrývá. Poetičtější místa nemohla býti ke zbožným  
těm cílům ani vyhledána. Každý romantický koutek žaponské přírody jest sídlem  
nadpozem ské bytosti, a bůžek její, ukrývaný někde při vodopádu nebo šumném  
slapu, je  s to přivábiti k sobě i vlažnější vyznavače viry. Nádherná příroda 
ukazuje jim nevyzpytatelné tajem ství v každém květu a snítce, v každém  
kříěku a háji, v  každém  sadě, luhu, poli, potoku, v peřeji i v  prameni. V ta 
místa spěje m ysl poutníkova, když polní práce pomalu přestávají.

Skromně vydává se  poutník na cestu k posvátné Enošimě, a ne tak brzy 
navrátí se z ní zase domů. Enošima nebude jediným  jeho poutnickým cílem. 
N avštíví ještě mnohá jiná.

Poutníkův raneček taji v sobě málo věcí. B ílý bavlněný oděv do zásoby 
jest z nich nejdůležitější. Na tabatěrku s kuřlavým tabákem a s příslušenstvím  
se ovšem nezapomene. T a je  stále pohotově po levé ruce za opaskem. Hlavu 
poutníkovu kryje obvazek proti potu a lýčený širák. Chrání ho před palčivými 
paprsky slunečními nebo před deštěm. Troškem saki, lihoviny to z rýže dobyté 
a v ozdobné kalebasce (lagenarii) uschované, poutník cestou se posiluje. 
O dlouhou hůl bambusovou se opírá a statně si při ní vykračuje. Ze znaků, 
na holi vypálených, dovídáme se, že pomoci ní vystoupil již po krkolomných 
pěšinách, v  popelu a lávě vychozených, až na vrcholek sopečné Fužijamy.
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Také znamení, vytištěná na klobouku a na zádech jeho oděvu, podávají zřejmé 
svědectví a odvážné jeho pouti na nejvyšší vulkán žaponský, jehož témě opatřili 
kamenným domkem, aby poutníci mohli v něm přenocovati a modlitby vysýlati 
k nebi, když slunce počne vystupovati z Tichého oceánu. Perleťový růženec 
a zvonek dovršuji oděni žaponského poutníka.

Prostý stůl, v chrámě šintském postavený, vyzdoben jest odznaky duchové 
věrouky. Vedle bělostných a na pokraji pozlacených papírků je  to přede vším  
jiným okrouhlé zrcadlo kovové, jehož odlesk jest symbolem božské záře, jako  
jest křišťálová koule odznakem čistého svědomí. Zrcadlo a gohej nesmí v žádném  
chrámě šintském  chyběti. D le podáni lidu sletují prý se zavolaní duchové 
k oltáři a usazuji se na papírových výzdobách. Dvě vásy s posvátným keříčkem, 
jenž nikdy nepřestává se zelenati, okrašlují šintský oltář po stranách.
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Na žaponském rýžovisti.

K snídaní rýži, k obědu rýži, k večeři rýži.
Tak to chodí v  Žaponsku den co den s malými změnami. Zanese-li tě 

touha do odlehlejších krajů žaponských, kam všední světošlap zřídka zabloudí, 
a od hostinců po evropsku zařízených hodně se vzdálí, potom si nebudeš lámati 
hlavy s výběrem pokrmů a marně budeš se dožadovati lístku jídelního. Což 
jiného mohl by si host poručiti, nežli všudy obvyklou rýži, jež jest Žaponeům  
vezdejším  chlebem.

Kousky rybího masa, leckdys i za syrová požívaného, a zelenina s ně
jakým  ovocem dovrší neslavné hody žaponského pohostinství.

Mezi ovocem poznáváme u Žaponců tak oblíbené k a k i  ( D i o s p y r o s  
k a k i ,  angl. p e r s i m o n), hrubozrnné hrušky druhů P y r u s  s i n e n s i s ,  ža- 
ponskou mišpuli ( E r i o b o t r y a  j a p o n i c a ) ,  málo lahodný pompel ( C i t r u s  
d e c u m a n a ) ,  mandarinské oranže ( C i t r u s  n o b i l i s )  a j .

V duchu posýlám e prožluklou rýži k čertu, ale Žaponec zatím jiného si 
ani od své bohyně milosti nežádá a rád jejímu obrazu trošku rýže u oltáře 
obětuje, jen aby hojné úrody na svém rýžovišti se dočekal a živobytí na jeden  
rok opět si pojistil.

Polovice všeho obyvatelstva říše žaponské zaměstnána jest polním hospo
dářstvím, a přijala rolnictví z rukou samé bohyně slunce.

Čím byli Římanům Janus a blahodárná Ceres, zobrazovaná na pompejskýcb
malbách s pochodní, s ovocným košem, s rozvitým mákem a ověnčená obilnými 
klasy, tím jest žaponskému národu A m a t e r a s u ,  jež vyšla z lůna božského 
párku. On jmenoval se I z a n a g i a  ona I z a n a m i. Ti jsou tvůrcové ža
ponského světa.

Sličná jejich dcera byla brzy povýšena na bohyni slunce, a jakožto 
Amaterasu žije posud mezi žaponským lidem, ač od stvořeni souostroví žapon
ského uplynulo již několik tisíc let. K uctění jejímu postaven byl slavný chrám 
v Jamadě v jihozápadní části Žaponska. Je to nejsvětější božiště národa, 
jenom aby Amaterasu ochrannou ruku nad mírem v říši držela a svého po
žehnáni g  o k o k u neodpírala.

Slovem g  o k o k u rozumí se v Žaponsku pět (žap. g  o) hlavních plodin
polních: rýže, ječmen, pšenice, proso a luštěniny.
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Tyto plodiny byly již dávno u veliké vážnosti mezi Číňany, od nichž 
Žaponci se naučili polnímu hospodářství. Tam již asi 2700  let př. Kr. císař 
Šinnung o zvelebení polařství se přičiňoval a po své smrti za ty své zásluhy  
byl povýšen mezi bohy.

Chrám zbudovaný jem u na paměť v Pekinu podnes obstoupen jest roz
sáhlým parkem, v němž čínský císař sám každého jara kousek půdy zorává
a símě zmíněných pěti plodin zasévá.

Žaponský vládce tohoto příkladu po čínském císaři sice nenásledoval, ale 
proto nejeden ze žaponských mikadů, jichž vystřídalo se do dneška již 121, 
polařství zvláště ve své zemi zveleboval a na vysoký stupeň v dějinách rolnictví 
povznesl. Z těch starých časů pochází ještě žaponský výrok: „N o v a  k u n y  
n o  m o t o “ t. j. polařství jest zdrojem říše.

Proto žaponský sedlák již odedávna zajímal vyšší misto ve společnosti
nežli řemeslník a kupec. Sedlák, řemeslník, kupec —  h i a k u š o ,  š o k u n y n ,
a k y n d o  — taková byla stupnice stavů vedle samurajů (úřadníků, vojínů) 
a knížat se šogunem (vojvodou) a mikádem v čele žaponského národa.

Jako dříve, tak až po dnešní doby, žaponský sedlák lne ke své hroudě 
s tělem a duši, a zdělává pole stále a stále tím způsobem, jak  to činívali jeho  
předkové. Novoty v polním hospodářství žaponském, jako jsou stroje, ještě si 
tam cesty neproklestily, a pluh podržel ještě tu podobu, jakou vyznam enávaly  
se orací nástroje starověkých Egypťanů.

Kýžoviště pokládala se v Žaponsku vždycky za půdu nejlepší a nej 
přednější, jakkoli ji teprve nezdolná píle a vytrvalost hospodářova výbornou 
a výnosnou učinila.

Žaponský zdělavatel rýžoviště není vlastně rolníkem, ale zahradníkem.
Nelze tu v krátkosti ani vypověděti, jak přičinlivě žaponský rolník si hledí 

svého pole a jemu hnojivo všeho druhu snáší a hubenou půdu v  nejvýnosnější 
kraje proměňuje.

Měli byste viděti, jak časně z rána všecken rolnický lid z dědin pospíchá, 
kvapí, ba utíká, aby na bambusové tyči odnášel kbelíky se všemi vým ětky ze 
své chaloupky a mrvivem přirozeným i umělým poli výživnosti dodal. Ani 
krůpěj moče nepřijde na zmar, neřku-li hustší fekalie. Cizinec se podivuje, vida 
při silnicích a cestách na venkově záchodky, jakž takž bambusem ohrazené a 
poutníka k sobě zvoucí.

Z větších m ěst vyvážejí se vým ětky na lodích. Četné průplavy pobočné 
sprostředkují snadnou dopravu. Zvláštní společnosti, starající se o vyvážení vý- 
mětků, platí majitelům domů slušný poplatek za každý kbelík.

Komposty, rybí guano ze sleďů a sardynek, vým ětky a odpadky z pěsto
vání bourců morušových, pokrutiny, mořské chaluhy, bahno z průplavů a říček, 
pálené vápno, sopečný popel z vulkanických krajů a jiné mrvivo osvojil si 
žaponský hospodář mnohem dříve nežli hospodáři pokročilé a chlubné Evropy.

Rýži přísluší v žaponském hospodářství první místo. Odrůd počítá se asi 
na dvě stě. Mezi těmi jest rýže horní, žap. o k a b o .  Spokojuje se s nejmenšim  
množstvím vláhy.

Žaponec jmenuje rýži i n e ,  u r u š i n e  nebo k o m e .  Sanskrtské jméno 
v r i h i, iránské b r i z i ukazuje k původu indickému.

Z toho bylo zajisté odvozeno řeckolatinské o r y z  a, jakož i ostatní jména 
románská, germánská a slovanská.

Pěstovati rýži nenáleží právě k zaměstnání, jež by byle hodno zpěvů 
Virgilových. Přisvědčíte mi, až vypovím, co každý ze všedních turistů v Ža
ponsku může viděti.
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Najm ete-li dvoukolový vozíček zvaný d ž i n r i k š a ,  tažený jedním  člo
věkem nebo tahouny dvěma, ocitnete se za chvíli u prostřed polí a zasvětíte  
se v  žaponské polaření. Kultura rýžová zajímá cizince nade všecky  jiné.

Počátek prací na rýžovišti jest asi tento :
Koncem dubna hospodář vyhlédl si neveliký kus svého pole, aby je  

zvláštní motykou zkopal a pro rýžovou setbu připravil. Mrviva se nešetří.
Když je  políčko vyvýšenou vrstvou ornice na všech stranách ovroubeno, 

zavodní se. Voda stojí na poli asi 6 em vysoko.
Teď ujímá se zasévaě své práce a rozsévá nejlepší sím ě do bažiny. 

Rýžová zrnka, která se před zaséváním několik dni ve vodě máčela, rychle 
padají na bahnité dno a ve 4 — 5 dnech klíči.

Voda, jež tak dobře chrání osení před ptactvem, brzy se vypaří nebo se 
vtáhne do půdy, a třeba ji novým přítokem nahrazovati. To děje se obyčejně 
na noc, aby osení chránilo se před chladem. Za dne ponechává se pole, vody 
zbavené, působeni záhřevu slunečního.

Za 3 0 — 45 dni vyroste rýže tak hustě a vysoko, že se může již pře- 
sazovati. Pole byla již pro sazeničky dávno připravována, zavodněna a ornice 
jejich jako hustá kaše nohama hnětena. Do té práce dává se celá rodina 
hospodářova, a do bažiny vcházejí muži, ženy i děti, brouzdajíce se v  bahně 
na boso, skoro až po kolena. Šlapáním, rozrýváním neb i ploužením bažiny, 
snaží se připraviti pro mladé rostlinky půdu, jako těsto vyhnětenou. Jen tu 
onde lze spatřiti, že žaponský zdělavatel rýžoviště zapřahuje si do primitivního 
pluhu vola, aby si práci usnadnil. Jiní zatím snášejí na pole mrvu, aby mobla 
býti zároveň s bahnem ve stejnou smišeninu rozdělána.

Voda, k zavodňování rýžoviště potřebná, rozvádí se po polích buď čerpa
cími koly z potoků, řek a průplavů, k  tomu účelu již za dávných dob v Ža
ponsku zařizovaných, nebo poušti se na pole z mohutných vodojemů, do nichž 
voda sbíhá se za doby hojných dešťů nebo za doby, kdy řeky oplývají bo
hatstvím vody.

Přebytečná voda stéká průlomem hrází jednoho rýžoviště do druhého, 
z toho pak do ostatních, níže a níže položených a obrovské schodiště a terrasy 
vytvořujících. Ve zmíněných 3 0 —45  dnech, od zasetí počítaje, uchystány jsou  
mladé rostlinky k vysazeni. Sazeničky ty šlovou n a e a mají ve výši asi 20  em.

Po vytrháni z podajného bahniska svazují se do m alých otýpek, že je  
lze rukou ještě obejmouti.

S několika takovými otýpkami pod pažemi hospodář vchází na pole, 
v močál proměněné, a vysazuje sazeničky v trsech, každý trs čítá 4 — 6 sazenic. 
Vzdálenost mezi trsy činí asi 25 em.

Hejna bělostných volavek a jeřábů, v  nichž Žaponci spatřují symbol svého 
štěstí, jsou zdělavatelům rýžoviště věrnými průvodčími a milými druhy, jako  
našim oráčům špačkové, vrány a třasořitky.

Ale mladé sazeničky ještě dobře v  bahně se nezachytily. Proto bude 
třeba zatlačiti je  asi za čtrnáct dní pevněji do půdy. Tím ovšem není všecka  
práce na rýžovišti ukončena. Plení a zavodňování nebere konce.

Rýže bují od svého zasetí již asi pět měsíců. V m ěsíci září spatříme pak 
ji teprve v květu a o m ěsíc později, tak asi koncem  října nebo listopadu, 
můžeme viděti rýžové žně a rozpomínati se na slova buddhistických k azatelů : 
„Vizte klásky rýžového pole na podzim! V každém z nich spatřujete účinky  
teplého léta a jeho práce.“

Krátký srp, jímž Žaponec rýži požne, zakonči namáhavou práci polní, 
plnou odměny a radování.
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Z dějin žaponské říše.

Marně kázali vládcové starého Žaponska ničiti postavené zámořské koráby 
ve vlastní zemi a zameziti tak spojení říše ostrovní s cizími národy. Slova, 
jež oslavovaný Vlach Marko Polo napsal poprvé o tajemných těch končinách 
nejzazší Asie již před šesti sty  léty, zněla v Evropě tak vábně, že jim zisku- 
chtiví mořeplavci s těží mohli odolati: „V zemi té, řeěené Zipangu, mají zlata 
v největší hojnosti, a bohatství národa jest nevyčerpatelné.“

Jméno^ Z i n p a n g  u souvisí zajisté se slovy Dži-pen-kvo, kterýmžto názvem  
označovali Číňané Žaponsko. Žaponci sami nazývají svou zemi N i p p ó n ,  D a i  
N i p p ó n  nebo N i h ó n .

Slovo N i p p ó n  nebo N i h ó n  odvozuje se od n i t s u  =  slunce a h o n  =  
východ, původ. Číňané užívali toho výrazu asi podobně, jako Evropané mluví 
o Levantě, Orientě, Východu.

U  Francouzů a jiných národů románských shledáváme pro jméno Nippón 
název Japan (čti Žapan), u Angličanů Japan (vysl. D ž a p a n ) ,  u Němců Japan. 
Pro počáteční hlásku £ nebo d í  mluví tu tedy několik důvodů.

Od vychloubavého titulu D a i  N i p p ó n ,  t. j. Veliké Nipponsko, Žaponci 
nyní sami již upustili, ale na mapách, vydaných ještě před několika léty, název 
ten po dnes se vyskytuje. Zem ěpisný rozhled po světě, pěstovaný nyní v  Ža- 
ponsku v každé škole, učinil Žaponce skromnějšími.

Obyvatelé ostrovní té říše nemajíce tehdy žádných vědomosti o vzdále
nějších zemích starého světa, pokládali, jako mnozí jiní národové starodávní, 
svou vlast za středisko ostatního světa. Věděli jen, že na východ rozložen jest 
nekonečný Vejký oceán ( Tai-hei-kai), na sever ostrov Sachalin ( Makacu), na 
západ Čína (Šina), na jihu tajemná Indie ( Tenžiku), k  níž, podle jejich domnění, 
přiléhalo Portugalsko a Holandsko.

O Portugalsku přinesl jim  prvé zprávy dobrodružný F e r n a o  M e n d e z  
P i n t o .  Tehdy byli odvážní plavci portugalští již pány na dalekých mořích. 
Vasco de Gama, jenž koncem 15. století africké předhoří Dobré naděje obeplul, 
šťastně až do Indie se dostal a pro své objevy v  cizině na admirála a misto-- 
krále indického byl povýšen, ukázal jim cestu do asijských krajů ještě  vzdá
lenějších a roznítil tím více m ysl svých rodáků, kteří nejednou i proti své vůli 
ocitli se dále, nežli si přáli.

Tak vedlo se i Pintovi, jenž ze samé zvědavosti vstoupil ještě se dvěma 
soudruhy na loupežnou džunku čínského velitele, aby se tak dostal do Činy. 
Ale v půtce, svedené s jiným i piráty, byla džunka Pintová zanesena bouří až 
ke břehům žaponského ostrova Kiu-siu.

Zbloudilí Portugalci přijati byli od žaponských ostrovanů s velikým  udivením, 
ale přece velmi přátelsky. Sám správce kraje přišel v průvodu dvořenínstva, aby 
s neznámými lidmi promluvil, jich na mnohé věci se vyptal a podrobnější zprávy 
o jejich vlasti vyslyšel. Jakási stařena z ostrovů Liu-kiuských, jež čínskému 
kapitánu zbloudilé lodice rozuměla, sprostředkovala dorozumění mezi lidem  
žaponským a nešťastnými mořeplavci.

Mohutný vous a nevídané zbraně Portugalců budily úžas mezi ostrovany. 
Vyptáváni nebralo konce. Správce kraje pozval cizí mořeplavce také k sobě 
do paláce, aby ještě více zvěděl o končinách světa, z něhož zbloudilí plavci přišli.

Portugalcům vedlo se po celou tu dobu velm i blaze. Bydleli ve zvláštním  
domě a krátili si chvíle honbou a jiným i radovánkami. Vycházkami po krajích
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nabyli mnohých zkušenosti. Zvláště obdivovali se rozkošným chrámům, malebně 
v bájích ukrývaným, potom přívětivosti kněží a všeho žaponského lidu.

Také Žaponci podivovali se umění a věcem portugalských mořeplavců.
Nejvíce se kněží však divili, když jeden z portugalských mořeplavců užil 

palné zbraně a zastřelil puškou několik kachen. Žaponci vyprávěli hned o tom 
divu správci kraje. Tokitaka —  takové bylo jméno vysokého toho hodnostáře —  
žasl nad účinky palné zbraně tak, že vzal si Portugalce Zaimotu za svého 
syna a kázal, aby mu všecka čest od žaponského lidu byla vzdávána. Zaimota 
daroval pušku svému dobrodinci a naučil Žaponce užívati střelné zbraně 
a střelného prachu.

Dměuí to osvojili si Žaponci v krátké době. „Když jsm e po šesti měsících  
opouštěli ostrov“ —  píše Pinto —  „měli Žaponci již asi 600  pušek. Roku 1556, 
kdy jsem  na novo do Žaponska přibyl s poselstvím, bylo již každé město té 
říše palnou zbrani opatřeno.“

Zbloudilí dobrodruzi portugalští šli v žaponské říši z ručky do ručky. 
Zemští správcové zvali je  do svých krajů a přiučovali se od nich zkušenostem  
západního světa.

Po delším pobytu v Žaponsku plavil se Pinto do Číny a vypravoval 
Portugalcům, usazeným v kterémsi přístavu čínském, o žaponské zemi, která 
zdála se mu býti nejlepším místem pro obchodní zájmy. K ziskuchtivým  
Portugalcům přidružili^ se též někteří Číňané a plavili se s nimi na několika 
džunkách ke břehům Žaponska. Ale bouře zničila jejich záměry, lodice se po
topily, a Pinto, jenž k výpravě se připojil, zachránil sotva život.

Avšak námořská ta nehoda neodstrašila kupčivé Portugalce, kteří na nové
a nové obchodní výpravy z protějších břehů čínských pomýšleli.

Jak přišlo křesťanství do Žaponska.

S portugalskými kupci spěchali do neznámých těch zemí žaponského 
světa také missionáři, ač nepřinášeli vždycky do země mír a krásná slova 
svatého evangelia. Kříž a meč svorně se k sobě pojily a nejednou spíše zkázu 
nežli blaho do země přinesly.

František Xaverský, později slavený apoštol žaponské říše, nebyl však  
z takovýchto hlasatelů, nýbrž jakožto pravý křesťan vedl život bohabojný 
a naklonil sobě přemnoho žaponských pohanů. Životem toho lidu nadšen 
napsal o n ěm : „Nikde jinde nepoznal jsem mezi jinověrci tolik dobrosrdečnosti 
a laskavosti, jako u Žaponců. Mravům jejich dlužno vzdáti všecku čest. 
Nejsem s to, abych je  dosti mobl pochváliti.“

František X averský počal kázati slovo Kristovo nejprve r. 1549 v Kagošimě, 
v hlavním m ěstě Sacumy na ostrově Kiu-Siu, připlaviv se tam z M alaky. Ale 
vzpoury v zemi a odpor buddhistických bonzů zmařily ušlechtilé záměry jeho. 
V létech 1551 opustil Žaponsko a přeplavil se do Makaa. Zemřel téhož roku 
na ostrůvku blíže Kantonu.

Mezi tím panství buddhistických bonzů zmáhalo se měrou před tím ne
bývalou, a ničemnost zvrhlé věrouky dostupovala svého vrcholu. Nebylo divu, 
že v té rozháranosti přála vláda mravním zásadám, hlásaným tam skrze 
missionáře z řádu Ježíšova. Mnoho bohatých klášterů bylo zničeno ohněm,
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a mnoho buddhistických odbojníků ze stavu kněžského bylo mečem bez milosti 
pokořeno a pobito.

S rody knížecími přijímali viru Kristovu i četní poddaní, tak že Jezovité 
měli v  Žaponsku již před třemi sty lety asi dvě sté chrámů se 150.000 křesťany.

Jezovité přišli tehdy do Žaponska v nejvhodnéjši chvíli. Buddhističtí kněží 
vedli život ohavný. Neštítili se žádných prostředků, jimiž prahli po mamonu. 
Srdce jejich bylo jako z kamene, když chuďas uchyloval se k nim o pomoc 
v bídě a nouzi. Naproti nim věnovali se Jezovité apoštolskému dílu s velikým  
sebezapíráním, podstupovali za víru i smrt, a láskou, dobrosrdečností a milosrd
nými skutky dovedli si získati příchylnost žaponskébo lidu.

Horlivý otec Baltazar de Torrez, jenž s Xaverem do Žaponska přišel, 
přidržoval se po celý čas svého missionářského působeni vegetariánského žití, 
nepožil nikdy lihovin, chodil vždy bos, žil v chudobě a vedl si jako vzorný 
mravokárce a apoštol věrouky Kristovy.

O nový dorost horlivců starali se Jezovité ve svých klášteřích, ba zřídili 
si v Žaponsku i kolej a universitu, na níž působilo asi 20 portugalských  
duchovních otců, udílejíce posluchačům akadem ické hodnosti. Jinde založili 
jezovitský seminář, v němž vychovávali mladé žaponské šlechtice. Bungo, 
Omura a Arima na ostrově Kiu-Siu byla místa, kde křesťanství nejlépe se 
ujímalo a rozšiřovalo. Jezovité dosáhli i toho, že tři křesťanská knížata těch 
krajů vyslala^ r. 1582 poselství do Evropy, aby pověření vyslanci zulíbali nohy 
papežovy v Ěimě a představili se mocnému vládci v Lisaboně a Madridě.

Po mnohých bouřích a utrpeních dostihli žaponští vyslanci, vybraní vesm ěs 
z mladých lidí, evropské půdy. V Portugalsku, Španělich a Itálii byli vítáni 
s poctami, jaké vzdávají se jenom králům. Města, církev i vláda závodila 
vítacími slavnostmi. Vyslaní Žaponci žasli nad mocí a nádherou křesťanského 
světa v Evropě.

Zpáteční cestu k domovu nastoupili žaponští poslové o čtyry léta později 
v průvodu 17 otců z řádu Ježíšova, ale teprve po osmiletém pobytu v Evropě 
a na cestách dostali se šťastně do své vlasti.

Tou dobou mnoho v Žaponsku se změnilo, a křesťanství hrozila pohroma. 
Mnoho vyznavačů viry Kristovy trpělo a dotrpělo na popravišti. Koncem století 
16. bylo několik portugalských a španělských Františkánů dokonce i ukřižováno 
a později od papeže Urbana II. za svaté prohlášeno.

Vyhlazováním křesťanství z říše žaponské byla zároveň obmezena návštěva  
cizinců. Byl jim vykázán za pobyt toliko ostrůvek D e š i m a  v přístavě Nagasackém . 
Jenom Číňané a Holanďané měli tam své výhradní stanoviště.

Tehdy počítalo se v žaponské říši asi 600.000 křesťanů. Avšak pojednou 
spiklo se vše proti nim, a říšská proklamace, vydaná r. 1614, vyhlásila křesťany 
za škůdce a zemězrádce. Tu nenávist k učeni katolické církve vyvolali nejenom  
pohanští kněží buddhističtí neboli bonzové, kteří pozbývali víc a více moci 
a důchodů, ale i Holanďané a Angličané, potom Jezovité sami, kteří nepcčínali 
si vždycky dosti opatrně, nýbrž zpupně a nekřesťansky.

Katoličtí kazatelé byli po řečeném prohlášení ze země^ na třech lodích 
vyvezeni a v portugalském Makau vyloděni. Ostatním, kteří Žaponsko opustiti 
nechtěli a v  tajnosti se skrývali, pohroženo bylo trestem smrti.

Ze zřícenin pobořených kostelů křesťanských pozvedaly se pak znenáhla 
zase nové chrámové stavby, pohanským bůžkům posvěcené.

Pronásledování domorodých křesťanů dostoupilo r. 1624. své vý še : byli 
jímáni, stínáni, ve vodách topeni, za živa upalováni, střemhlav do propasti 
házeni, za živa pochováváni, hladem k smrti mořeni a jinak a jinak mučení.



Z dob holandské osady v Žaponsku dostaly se do světa prvni nejlepší 
zprávy o lidech a přírodě říše mikadovy.

S Holanďany přišlo do Žaponska mnoho vědom osti: uěeliví Žaponci naučili 
se od nich lékařství, osvojili si stavbu mlýnů, tiskařstvl s pohyblivými typy, 
stavěli parní stroje, telegrafy a šířili nabyté zkušenosti veřejným tiskem , jenž  
se stal potom lidu denní potřebou jako chléb.
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Kommodor Perry.

Hotový poplach strhl se mezi Žaponci, když dne 8. července 1853 objevil 
se u žaponských břehů kommodor neboli velitel amerického loďstva P e r r y .  
Žaponský kronikář napsal o tom následující slova: Am erický vyslanec připlul 
se čtyřmi koráby ke břehům a odevzdal list, v  němž žádá, aby bylo Američanům  
dovoleno vésti vzájem ný obchod se Žaponskem. Velitel Perry brzy na to odplul, 
ubezpečiv vládu, že příštím rokem zase ke břehům připluje, aby vyslechl od
pověď. Vláda i lid v celé zemi byli zprávou tou nejvýše rozechvěni. Vládce 
země poručil přichystati se k obraně, a kněží vznášeli modlitby k bohyni milostí 
s největší vroucností.

Perry odplul se svým loďstvem k ostrovům Riu-kiuským a poslal zprávu 
do Ameriky, žádaje za vyslání ještě jiných lodí.

Posila přišla, a Perry veplul v m ěsíci únoru r. 1854 hrdě do zálivu To
kijského. Mezi osmi statečnými koráby, jimž am erický kapitán velel, budily 
u Žaponcň úžas zvláště tři mohutné parolodi.

Ustrašení Žaponci naléhali na velitele amerického loďstva jak jen mohli 
a snažili se přiměti poselstvo k odplutí. Ale Perry nepovolil a důtklivě žádal, 
aby mezinárodní smlouva projednala se v přístavě Kanagavském nedaleko Jeda, 
nynějšího Jokia.

Rozhodné to počínáni vedlo k cíli: Dne 31. března 1854 vykázány jsou 
Američanům dva žaponské přístavy za stanoviště mezinárodního obchodu. Byly  
to šim oda a Hakodate. Obyvatelstvo K anagavského přístavu mělo tou dobou 
příležitost poznati po prvé v životě telegraf a železnici na odiv schválně po
stavenou. Novinka ta zalíbila se Žaponcňm tak, že si sami potom přáli, aby 
z mezinárodního styku mohli pro sebe těžiti a vym oženosti toho druhu ve své 
zemi zaváděti. Po čem jiní národové marně toužili a Portugalci i Španělové 
s křížem v ruce usilovali, to lehce a slavně podařilo se veliteli Perrymu, jenž  
netušené půvaby zámořské té ostrovní říše celému světu odhalil a volnou plavbu 
do kouzelného Žaponska zahájil.

Ráj dětí na zemi.

Mládí zlaté prožijí i naše děti, ale kde na zemi jest vykouzlen d ě t s k ý  
r á j, o tom jen zřídka přicházejí zvěsti.

Ráj dětí na zemi položen jest od nás předaleko za moře, kam i m yšlénky  
málo kdy zalétají, ale kam nás nevýslovná touha potom stále unáší, když
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dopřáno nám bylo jednou toho štěstí, že viděti jsm e mohli na vlastní oči ty 
luzné kraje čárného východu, jež  jako pohádka vynořuji se z hlubin Tichého 
oceánu a posvátnou Fužijamou až samého nebe se dotýkají.

Již prozradil jsem , kde rozkládá se ráj dětí na zemi. Skokem okrouhlých 
dvacet tisíc kilometrů mohli bychom se v  tom ráji ocitnouti a přisvědčiti tém, 
kteří Žaponsko dětským  rájem nazývají. Tam i velcí dětmi ostávají a radostí 
dětských let užívají do pozdního věku. Ba, co význam nější jest, tam dítě počíná 
si jako rozumec, a dospělý dítětem se býti zdá.

V ty dálné kraje světa opět zalétám duchem na chvilku a vypovím, co 
o žaponských dětech vím.

I v žaponské rodině bývá mnoho radostí, když novou ratolestí upevňují 
se svazky rodinné.

Otec raduje se, že syn bude dochovávati na dále ctihodné jméno svého 
starého rodu, matka pak rozplývá se blahem, že bude míti v dceři podporu 
a utěšitelku v starosti.

Přátelé, příbuzní a známí spěchají, aby pozdravili malého pozemšťana na 
úsvitě jeho života a zasypávají robátko před chvilkou narozené hračkami, 
oděvem bavlněným, hedvábným nebo krepovým, nezapomínajíce přiložiti k dárkům 
jakožto symbol blahobytu a štěstí sušené ryby a vajíčka, u zámožnějších Žaponců 
tak oblíbená.

Kdo může, pošle jich v úhledné bedničce třicet, čtyřicet nebo právě sto.
B ílý obal zakrývá bedničku, tak jako všecky jiné dárky nepodávají se  

jinak nežli v bělostném papíře zabalené.
Sedmého dne po narozeni dává se dítěti jméno.
Ta chvíle přivábí mnohé přátely k slavnostnímu obřadu, a novorozeně 

jde z ručky do ručky.
Bez hodů se přátelé nerozejdou. Šťastný otec připravil jim nezbytnou  

rýži a fazole za pochoutku, při té slavnosti obvyklou.
Jméno dostává děcko po otci, matce, strýci, tetě nebo po jiném  členu 

z příbuzenstva.
Ve jm éně hošíkově zračí se síla, pevnost, odhodlanost, a proto zhusta 

jm enuje se chlapec Medvěd, Tigr, Kámen, Balvan.
Dívkám  dávají se jm éna významu něžného, lahodného a poeticky znějící. 

Oblíbeno jest u nich jméno Lotos, Cukr, Zlato, Záře, Červánky, Sníh a pod.
Když je  děcku třicet dni, připravuji se v rodině k nové slavnosti. Obřad

v těch dnech vykonaný přirovnati lze ke křtu.
Matka hotuje se navštíviti s děťátkem chrám, aby bohům a předkům 

svým  vzdala čest. Sam a jsouc v nejkrásnější oděv přistrojena, obléká též své 
robátko v šat nejlepší a nejskvostnější.

Vyznavačky učení šintského uctívají duchy slavných mužů, hrdinů a učenců, 
jakož i nebe, zemi, slunce, m ěsíc a oheň a povznášejíce za té slavnosti svou 
m ysl k nadzemskému duchu a odříkávajíce modlitbu řečenou n o r  i to , výňatek  
z mravouky Konfucovy a jiných čínských mudrců, vyprošují si u něho ochrany 
jakožto u patrona, jenž by děcko na všech cestách jeho života provázel.

Několik penízků, obětovaných před oltářem bohů, získá dobrého patrona 
tím spíše pro služby našeho anděla strážce.

Přátelům opět naskytuje se příležitost bohatě odměniti světooběana
měsíc starého.

Příbuzní podávají si obětované dítě jako míč, a celá společnost září 
úsměvem radosti. Mnohý je  i k sobě přitiskne s největší vřelostí, ale polibky 
ho přece nemoří.
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Hubičkováni, ano i podávání ruky pokládají Žaponci za sprostý projev 
smyslnosti, a pro hubičku nedochází tedy v Žaponsku nikdy ke sporům 
a vzdorům, ba není pro ni v žaponštině ani významu.

Kdo neposlal darů hned po narození, přispíší si jistě  nyní a přijde se
sluhou osobně, aby navzájem uctěn a pohoštěn byl v domě šťastného otce 
koláči neb rýžovou paštikou. Za dary, zhusta jenom sym bolické a do domu 
posýlané děkuje se otec zvláštními listy.

Po celou tu dobu, nežli dojde na obětování dítěte v  chrámě, holi se rohátku 
hlavička každou chvíli, a nůžky s břitvou jsou v plné činnosti.

Čtyři měsíce po narození nastává nová slavnost. Kmotr přinesl dítěti 
skvostný oděv pro zvlášní ten obřad pečlivě vybraný a chystaný. Je to 
župánek vyzdobený vyšívaným i jeřáby a želvami, jež jsou znakem dlouhého života.

Oděv ten jmenuje se k i m o n o .
Od té chvíle neobléká se žaponské děcko jinak nežli do kimona. Kimono

nosí v Žaponsku mladí i staří, dívky i ženy, hoši i muži doma i na ulici.
Významnou slavností pro hocha je také jedenáctý den jedenáctého m ěsíce 

po jeho narození. Té chvíle připadá břitvě a nůžkám nová práce: hlavička  
hošíkova není již celá holá, ale místy již hustými vlásky porostlá. Na temeni 
upravuji se vlasy do věnečku, a tonsura holí se břitvou. Při uších ponechávají 
se hošíku dlouhé chvostíky. Té úpravě věnuji žaponské matky mnoho času, 
a mazánek má se náležitě k světu a ssaje mléko matčino ne snad několik
měsíců, ale několik let, až tomuto způsobu vyživování děti samy odvyknou.
Matka jim té radosti nikdy neodpírá.

Nejednou viděl jsem  za svého pobytu v Žaponsku děti čtyř- i pětileté,
any hrajíce si mezi svým i soudruhy odskakovaly na chvilku k matce jako
kůzle ze stáda, aby stojíce neb klečíce nassály se matčina m léka zároveň 
s mladším bratrem. Matčino mléko jest jim náhradou za každé jiné.

Mléko zvířecí dětem žaponským se nepodává. Co by kojná byla v Žaponsku 
nevědí. Tam každá matka sama své děti odkojuje a raději opouští nemocnici, 
rozkáže-li jí lékař, aby z příčin zdravotních ditě odstavila.

Co něžných výjevů v prvých letech dětských odehrává se mezi matkou
a dítětem, nesnadno bylo by slovy pověděti.

V prvních dnech matka svému dítěti stále jen hlavičku hladí a jemným  
tlakem snaží se uěiniti ji pěkně kulatou.

A proč?
Protože hlava kulatá libí se Žaponcům nejvíce.
Když počíná dítě žvatlati, lze slýchati mnohé zvuky i nám dobře známé,

ale značící věci a pojmy zcela rozdílné. M am  m a  neznamená maminku, ale
pokrm. B é b é  znamená oděv, t a  ta  znamená domácí střevíčky.

Nepohody se žaponská matka neleká a vychází s nemluvnětem za každého 
počasí na procházky, nosíc ditě na zádech jako cizopasníka, jehož se ani hned 
tak nesprosťuje. Nošení takové slově v žaponštině u mb o .

Za té polohy dopřává se maličkému jezdci největší volnosti. Povíjanu, jenž  
dětskému zdraví jest jenom na škodu, v  Žaponsku neužívají. Také není obvyklé  
nositi děti na levé nebo na pravé ruce, a lze se tak vystříhati křivice u našich 
chův a matek často pozorované.

Usne-li děcko na zádech, klesá mu hlava na zpět, že zdá se nám, jako  
by bylo bez života.

S mazánkem na záda přivázaným ubírá se žena do práce, přede, šije, 
zdělává rýžová pole, a sladké břímě ji přece netíží.
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Nevrlou býti k  dítěti žaponská maminka nedovede, ale projevuje v každém  
pohybu a pohledu jemnocit, něžnost, klid a počínání co nejušlechtilejší.

Osopovati se na děti a surově mládež okřikovati pokládalo by se v Ža- 
ponsku za nejsprostší výlev podrážděnosti a nelidského jednání.

Nemůže-li m atka vyjiti si sama s dítětem, zavěšuje svého mazánka na 
záda bratru nebo sestře jen o málo starším nežli nejmladší člen rodiny, jenž 
za slunečného dne chráněn jest proti úpalu širokým slunečníkem, zhotoveným  
z tyčinek bambusových a lýčeného papíru.

S mazánkem na zádech vypadají děti jako srostlice se dvěma hlavičkami,
0 nichž na první pohled těžko řici, která náleží dítěti staršímu a která mladšímu.

Heslo „Čistota půl zdraví“ znají v Žaponsku mnohem lépe nežli jinde. 
.Proto žaponské ditě z lázně ani nevychází. Voda její mívá mnohdy teplotu 
4 0 —45 stupňů dle Celsia. V takové vodě libuje si celý žaponský svět, byť
1 opouštěl horkou lázeň jako rak červený.

Maličkým děťátkům nebývá ovšem taková lázeň po chuti. Pročež vyprošuje 
si mamiuka přímluvu na bozích, aby dětsku dodali ke koupání chuti.

- Víte, co žaponské maminky dělají?
Maminka koupí u kramáře dřevěný obrázek. Je to vlastuě pomalované 

prkénko. Obrázek představuje vanu a v ní děťátko. S prkénkem tak pomalovaným  
jde mamiuka do chrámu a zavěšuje obrázek na oltář. Je přesvědčena, že její 
mazánek bude se již s chutí koupati.

Když procházel jsem  na svých potidkách ulice a uličky žaponských měst, 
zhusta slýchával jsem  za večera šum a hovor, jaký  kolem obecních lázní daleko 
se rozléhal. Mladí i staří neopomínají navštěvovati den co den obecní lázně  
a za několik haléřů dopřávají si rozkoše u nich tak oblíbené. Prostinké pře
paženi dělí pohlaví od sebe.

Ze na vyfintění žaponské dívky více péče a času se věnuje nežli na 
hocha, rozumí se samo sebou. Úprava hustých havraních vlasů, jimiž žaponské 
dívky se vyznamenávají, zabírá mnohdy celé půldne, a malá dívčí hlavička  
vypadá v  šiňonu, vyzdobeném bohatě jehlicem i a hřebenem ze zlaté laky, 
dvojnásob zvětšená a imponuje pečlivou úpravou a něžným vkusem.

Z jehlic oblíbeny jsou zvláště vlásnice ze želvoviny, protože jest želva 
také obrazem cudnosti, zatahujíc svou hlavičku mezi štíty za nejmenšího 
vzrušeni a doteknutí.

Vlasům, jež  od kaineliového neb čajového olejíéku nikdy lesku nepozbý- 
vaji, věnují žaponské dívky tolik péče z té příčiny, že nevycházejí jinak nežli 
bez přikrývky, nenosíce žádných klobouků.

Úbor vlasů a kroj šatu v Žaponsku modě nepodléhá.
Líčení těla všelikým i líčidly, zvláště pak obličeje, rtů a šíje jest obyčejem  

již u malých dívek, které chodíce po ulici podobají se putujícímu módnímu 
žurnálu.

Zábav užívají žaponské děti do sytosti, a podíl na dětských hrách berou 
náruživě i lidé dospělí, zvláště když pouštějí se draci, bez nichž zábavu v  ža
ponské přírodě nelze si ani představiti.

Podle nařízeni policejního nesm ějí žaponské děti ostávati bez dozoru. 
Z opatrnosti opatřuje se tam ditě dřevěným štítkem, na němž jest napsáno 
jeho jméno a obydli. Zabloudi-li děcko, ví se, kam a komu náleží.

Odrostlejší dívky navádí matka k tomu, aby uměly podle obvyklého 
vkusu kupiti květiny a snítky do váz, jim iž vykrášlen jest každý koutek 
žaponské domácnosti, jako sklo se třpytící.

J .  K o ř e n s k ý :  Asie. 11
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Poloba poupátka nebo puku a listu, jakož i směr větévky znamená pro 
žaponskou mysl, do umění toho zasvěcenou, velmi mnoho, tak že ruka Evro
panova nazvati by se mohla při takovém počínání barbarskou. Jsouť Žaponci 
pravými dětmi přírody, jejíchž vnad my ani chápati neumíme.

Při vší volnosti a prostotě jsou žaponské děli vzorem uctivosti k rodičům, 
pamětlivy jsouce národního přísloví: „Ko-hicuži-va hisamacnite čiči-o nomu“, 
t. j. „Jehně, když ssaje mléko, k leká,“ což má znamenati, že i zvíře uctivě 
se chová k matce.

Jiné přísloví k tomu se vztahující zní p a k : „Karasu-va oja-no on-o mukuju“, 
t. j. „I havran oplácí dobrodiní svým rodičům.“

Láskou tou oddány jsou žaponské děti rodičům podle mudrckých slov 
Konfucových vždycky s úsměvem na tvářích, neboť: „Šlechetný člověk pro
zrazuje veselost, sprostý pak jest mrzutý“. *

Z veselosti , a úsměvu lidé v Žaponsku ani nevycházejí, a pravdivým jest  
výrok, že žaponská dívka usm ívá se od Nového roku až do Sylvestra.

U prodavače žaponských líčidel.

Návštěvy u žaponských kramářů, obchodníků, řemeslníků a jiných živ
nostníků jsou pro každého cizince vysoce zajímavý a poučný. Za svých vy
cházek po Tokiu navštívil jsem  jednou kramáře, jehož obchod vyzdoben byl 
červeným praporem. Vlajka tato, jakož i skupiny dívek, které před krámem  
stály, věštily, že prodává se tam ličidlo na drobné rtíky žaponských krásek. 
Jmenuje se b e n y .  Žaponská dívka nemůže se bez pomalovaných rtů nikde 
ani ukázati.

Při potíráni rtů líčidlem tím se nešetři, avšak v m enší míře přenáší se
na líce, aby rděly se jen jako nachové květy třešňové.

Beny připravuje se z barvířské rostliny, naši chrpě trochu podobné. 
Jméno její jest světlice neboli saflor. Rostlina ta pěstuje se také v Čechách, 
a to kolem Žatce. Barvivo z ni dobyté vypadá jako zelené barvivo anilínové, 
které teprve když bylo rozděláno zčervená.

Je-li saflorový nátěr na rtech žaponské krásky silnější, zalesknou se ústa 
jako kovová zeleň, upominající na křidélka zlatohlávků.

Anilín a košenila saflor ze Žaponska ještě nevypudily, a v červeni jeho 
libují si tam podnes, jako ji měli v lásce staří Egypťané již před půl čtvrtá
tisíci léty. Zdá se, že Indie jest pravlastí safloru. Žaponské krásky mohou se
zaň poděkovati jenom nenáviděným Číňanům.

S ličidlem na rty a líce kupují krasotinky také duté modely, zhotovené
z lehké papíroviny, aby jimi vyplnily frisuru svých bohatých vlasů.

Frisérka, jež dochází do domu asi dvakrát týdně, bude míti s jejich
účesem mnoho práce, nežli upraví havraní vlasy, lesknoucí se kam eliovým  ole-
jičkem  tak, ahy úbor, propletený papírovým špagatem, vydržel několik dni. 
A vydrží. Podhlavnice, či lépe podkrčnice (makura) na pěkné příloze zobrazená, 
uchrání žaponskou dámu před rozcucháním imposantního drdolu.

Jedné drobnůstce toaletní nemohl jsem  rozuměti. Byla to malá ručka, 
z kosti řezaná a dlouhým držadlem opatřená. Pochybuji, že byste uhodli,
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k čemu ty ručky, vidouce, s jakou pečhvosti krásné pohlaví v krámě je vy 
bírá a prohlíží. Něžnou tou ruěinkou Žaponky se drbají, když je  svrbí záda.

Starší dámy, v  krámku shromážděné, kupovaly si černidlo, ne však k na
tírání botek, ale k  napouštění svých pěkných zoubků. Jaro jejich m ladosti již 
dávno přešlo. Inkoustová čerň. na zubech zřejmě to všem připomíná.

Také dívky, jež marně čekaly na ženicha a té naděje se vzdávají, zna
m enají svůj chrup černou barvou. Jmenuje se h a k u r o ,  což jest složenina ze 
slova h a =  zuby a k u r o  =  černý.

Kramář prodává odkvetlým těm stvořením jenom bělavý prášek z roz
tlučených hrbolatých galesek. Způsobila je  mšice píchnutím na křovinaté 
škumpě ( R h u s  s e m  i a  l a t  a* ).

Chce-li si Žaponka zoubky načerniti, potírá je napřed pomoci kartáčku 
roztokem železité soli a potom práškem duběnkovým. Vyrábí tím způsobem  
inkoust v ústech. Toaletní ten výkon může cizinec pozorovati velmi často 
i před krámem na ulici. Zvyk ten mizí prý i u starších a provdaných Žaponek 
víc a vice.

Ze žaponské poesie.

Žaponský národ libuje si v  básnictví. Mládež žaponská má brzy příležitost 
seznámiti se s pěknými báchorkami, pověstmi, povídkami a verši nejpřednějšich 
spisovatelů. Žaponské dívky, které nabývají v nižších školách takového vzdě
lání jako hoši, čítají zvláště básnické plody s velikou oblibou. I když v karty 
hrají, mohou čisti vyňatky z veršů svých milých pěvců, neboť každý ten list 
potištěn jest nazad pěknou básničkou.

Básníci žaponští opěvují rádi přírodu a její půvaby. Ě ičky a prameny, 
vodopády a peřeje, háje a lesy, květnice a sady, luka a křoví jsou jejich nej
m ilejší látkou básnickou.

Básnické knihy, v  Žaponsku tiskem vydávané, vypadají velm i vábně. 
Myslím, že by se i vám líbily, kdybych před vašim zrakem je  rozevřel a roz
košné jejich obrázky k nahlédnutí vám předložil. Jsou jako pírko lehounké, 
bez tuhých desek a pouze hedvábnou šňůrkou svázané. Papír je  zažloutlý a 
vkusně rýhovaný, zvaný krepový.

Obrázky, kterými se básničky nebo povídky doprovázejí, prozrazuji zna
menité mistry, kresliče a malíře, kteří mají hluboký cit pro každou snitku a 
lístek, pro každý obláček a kamének. Um ělecký ten vkus osvědčují žaponští 
mistři na výtvorech bronzových i porculánových, na výšivkách i na zboží lakovém, 
přiváženém k nám za nepatrný groš.

Poslední dobou mnoho se mluví o žaponském národě, jeho pokroku, umění 
a dovednosti. Ale žaponským básním, psaným písmem žaponským, rozuměl by 
v Evropě málo kdo. Proto vydali někteří znalci jazyka žaponského ukázky  
žaponského básnictví v překladech, a to v angličině, frančtině a něměině. Z těch 
překladů uvádím zde některé úryvky.

*) Nádory ty  známy json v obchodě jakožto  „čínské g a lesk y“. Mšice, která j e  způ
sobuje, uvádí se jm énem A p h i s  c h i n e n s i s .  G alesky ty jsou  podoby puchýřovité, upo- 
mínajíce svou polohou na stopkách listů a větv iček  na pupy denních motýlů.

11 *
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Zda zakuká.

T am  b líže  le sa  sto jí chata  m oje, 
kde v esn ičk a  se  ha lí v  ch lad  a s t ín ; 
tam slouchám  s touhou, m arně, v žd y ck y  m arně, 
zda ku kačku j iž  tají le sa  klín.

Mne každé jitro  před  chatrči v ítá , 
a v ečer  tich ý  k d y  se  snáší v  dol, 
já  v  dáli zírám  v blahém  roztoužen í, — 
v šak  žežulčin a p íseň  nezni kol.

Příchod jara.
Zim a j iž  prchá, ja ro  se  h lásí, 
rosa  se třp y tí perlam i, 
z v ečera  m lha k  nebesům  stoupá  
nad zelen ým i lukam i, 
k řovin y  zpěvem  h laholí, 
s la v ík  to slad ce  švelio lí.

Co’s vykonal?
Stáří se  b líž í, b ě le jí v la sy , 
prom arní č lo v ěk  živo ta  č a s y ; 
p tá -li se  stáří, ja k  že  jsm e  žili, 
studem  se  líc e  nám zrum ěnily.

Pomíjej ícnost.
V ěčn é hory, věčn é  v ln y  
pnou se, šum í kolem  kol, 
věčn ě  tém ě hor se  věží, 
věčn ě  hučí m oře dol.
Jenom  č lověk  b y to st křehká, 
té  je n  —  sm rt j e  údělem .

*  *
*

K v ě t i barvy dosud tak é, 
ja k  m ne druhdy tě š ily ,  
le č  kdo sáze li ty  strom y, 
a ch , ti n avžd y  dožili.
T a k  ten  ž ivo t rych le  p lyn e, 
ja k o  zm írá v moři proud.
Z ítra op ět slunce vzejd e , 
ach , zda bude m ým  též  s lo u t?

Přeložila Hermina Pilbauerová.
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Podivné modly žaponských. chrámů.

Žaponci nejsou křesťané. Víru Kristovu vyznává v Žaponsku jen několik  
tisíc obyvatelů, ač má celá říše žaponská přes 40  millionů lidí. Větší díl ža- 
ponského lidu koří se duchům zesnulých osob.

V žaponských chrámich vídati lze leckdys podivné modly. Takovou modlou 
jest obraz bohyně milosti. Žaponci jí říkají K v a n n o n  neboli K a n n o n .

Božiště její obklopeno jest vasami, kaditelnicemi, lampami, svícny a roz
žatými svíěičkami, jejichž plameny ozařují m ystické zákoutí milostné bohyně, 
stále obstupované davy poutníků. Jen nesnadno dostati se lze až k samé bohyni 
a dotýkáním a hlazením jejího těla milost od ní si vyprositi. V té tísni stačí 
i žádost písemné podaná. Prosebník vkládá popsaný proužek papíru do úst, 
sežvýká jej co nejlépe a vyplivne žádost tak upravenou snad do samé tváře 
své milostnice. Zachytue-li se žádost bohyně, má prosebník vyhráno: Kannon 
prosbu jeho vyslyšela.

S hlubokou poklonou a s veselým  úsměvem odchází poutník upokojen a 
hází na novo několik penízků do pokladny, aby jiného bůžka podplatil, po
klonami si naklonil, tleskáním přivolal a přízně u něho si vymohl. Snad je  to 
zázračný B i n z u r u - s a m a ,  jenž zahání a hojí všecky nemoci, ač je  doktorem  
pouze dřevěným.

Binzuru přijímá pacienty sedě. Málem vypadá jako krejčí při práci. Ordi
nuje teprve potom, když byl již povinný honorář do zamřížované pokladnice 
přijal. Píchá-li pacienta v kříži, ohmatává křiž Binzurův, má-li bolest v noze, 
obličeji, hlavě nebo jinde na svém těle, dotýká se týchže míst na modle Bin- 
zurově a honem potom potírá místa svého vlastního těla.

Binzurova modla v tom neb onom chrámě bývá obyčejně od samého po
tírání a ohmatávání hladká jako mýdlo a lesklá jako zrcadlo. Z údů, zvláště  
z těla Binzurova vyčnívajících, jako jsou nos, uši a prsty, nezbývá leckdys již 
mnoho. Nejeden zázračný ten bůžek, v  žaponských chrámich chovaný, jest bez 
nosu i bez uši.

Jisté chrámy v Žaponsku jsou útočištěm těch, kteří se chtějí pokořiti před 
bůžkem války, aby dosáhli štěstí ve válečném tažení. Činívali tak i mocní 
šogunové, ba i sami vládcové říše žaponské. Jméno toho bůžka jest H a č i m a n .  
V něm uctivá žaponský národ svého patnáctého mikada, jenž šťastně vládl 
v říši ve třetím a čtvrtém století po Kr. a pro svá vítězství v polních taženích 
po smrti za boha války byl prohlášen. Když pak k jeho cti dostaven byl chrám 
na ostrově Cukuši, sneslo prý se s nebe osm praporů, což bylo příčinou, že 
vlastni jeho jméno O ž i n  T e n n o  bylo zaměněno za název Hačiman. Slovo 
li a č i znamená osm, m a n  prapor. Žaponský ten Mars má až posud svůj oltář 
v přečetných chrámech celého Žaponska.

Žaponští poutníci dlouho u svých bůžků se nepozdržují, ale spěchají, aby 
okřáli a pobavili se v čajovnách, mezi kejklíři, zaklinači, zápasníky, komedianty, 
čaroději a jiným i umělci, kteří svá představení provozuji u prostřed nejživějšich  
ulic a uliček, vytvořených z dlouhých řad všelikých krámů, budek a divadel, 
jako vídáme o hlučné pouti i v krajinách našich.
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Kapitola o zdvořilosti Žaponců.

K dyž prodléval jsem  v hlavním m ěstě říše žaponské, v T o k i u ,  viděl 
jsem  v ulicích jeho na tisíce lidí se mihati. Však má Tokio, někdejší to Jedo, 
také asi 1 million a třikrát sto tisíc obyvatelstva. Ale přes ten všecken čilý  
ruch nejživějších ulic, v nichž tam na sta kramářů vyložilo své zboží na prodej 
a přilákává ke svému obchodu na tisíce koupěchtivých, probíhá vše hladce, 
bez hluku a křiku. V ýjevy něžné zdvořilosti se strany prodavače i kupce a 
blahovolné úsm ěvy podobny jsou spíše divadelní hře nežli skutečnosti. Oči 
můžete nechati na prostomyslném tom lidu, jehož poklony, vzájemné opětované, 
pamatují diváka na pohyby nej ušlechtilejšího dvořenína. Z usm ěvavých rtů slyšeti 
lze jen vybraná slova dvornosti. Vždyť pro přezdívky a nadávky není v žaponském  
slovníku ani místa, ani výrazu. A chce-li si Žaponec přece jakým si zaklením ve  
zlosti a vzteku uleviti, potom vyrazí ze sebe slovo baka, což znamená nestvůru 
z koně a jelena vybájenou.

Napadlo-li by někomu osloviti žaponského hlupce titulem usagi-m -m a,*) 
t. j. doslovně ušatý kůň, mohl by se oslovený sluha dom ýšleti, že jeho pán 
ráčí žertovati. Evropan, jenž v láteření a přezdívkách má zálibu, najde v  říši 
zvířat hojnou zásobu výrazů, jim iž může svého bližního poctíti. Výroky takové 
minuly by se u Žaponce svého účinku, protože on sám označuje se jm ény 
zvířat a rostlin.

Místo našich jmen křestních jsou tam obvyklá jm éna Drak [Tácu), T ygr  
(Tóra), M edvěd ( Kumct), L iška (K icune), Jeřáb (Ouru), Volavka (Sagi), Vrabec 
(Sudzumi) nebo raději Ko-sudzum i, Ko-curu, to jest Vrabeček, Jeřábek a p., 
aby jméno znělo tím líbezněji.

Dvornosti a něžnému chování uvykají si již i žaponské děti, neboť sotva 
že se klučina naučil běhati, již nejmenuje svého soudruha jinak nežli san  t. j. pan.

Titulaturou takovou nespoří se ani m ezi polonahými vozotaji a „san“ „san“ 
jde u nich z úst do úst. Jak uctivě pozdravují se na potkáni! Uklánějí se tři
kráte v úhlu asi devadesátistupňovém , při čem sjedou rukama až na kolena.

Smekati s hlavy přikrývku způsobilo by vozotaji dosti nesnázi, protože 
široký klobouk, podobný ohromné pokličce a spletený z lýčí, držen jest pomocí 
provázku pevně za jeho ušima. Zdvořilý vozotaj projevuje tedy  alespoň dobrou 
vůli. Na znamení dotýká se svého širáku a dovede se ukloniti i za největšího 
trysku mezi vojema své kurumy.

Zbývá-li trochu času k hovoru, potom ještě promluví jeden k druhému: 
„Již dávno jsem  vás nev iděl!“ „I já  neměl jsem  již  dlouho toho potěšení 
k vám pohlížeti! Vypadáte velmi dobře!“ „O jak mi, pane, lichotíte!“ „A co 
dělá váš pan syn áček ?“ A „panu“ synáčkovi je  snad teprv pět let.

Zbývá-li času vice, porozpráví jeden s druhým sedě na bobeěku třebas 
na ulici. K takovému hovoru chystají si obě strany zároveň své bambusové 
dýmky, jejichž hlavičky nebývají větší nežli skořápky drobného hlem ýždě. 
Tabáku, na jemno rozřezaného, nevejde se do hlavičky sice mnoho, ale na tři, 
čtyry tahy přece stačí.

I těžké práce vykonává polonahý vozíčkář s m yslí rozjařenou a nereptá 
a nehromuje.

*) uma, m-ma —  kůň, usagi-m-ma =  osel, usagi ~  ušák, zajíc.



V ulicích hlavuibo města žaponského panuje ruch od rána do noci a od 
noci do rána, ale beze všeho hlučného lomozu. Ani nevím, kdy tokijští kramáři 
spí. Yozotajové. přespí noc obyčejně na svém lehkém vozíku. Ale k pouličním  
výtržnostem docházlvá tam zřídka kdy. Přísná policie dovede zjednati pořádek 
pouhým pokynem. Lid se jí bojí. Vidí v jejích zřízencích pořád ještě s a m u r a j e ,  
někdejší to vojíny, ze kterých se svého času dozorčí ten úřad policejní hlavně 
rekrutoval.

Nepamatuji se, že bych byl viděl v Žaponsku lidi, kteří se spolu na 
veřejné ulici hádali a znesvářili. Bylo by to surové jednání proti vrozenému 
tónu žaponské zdvořilosti, jež stala se ve světě známou.
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Slavnost dušiček v Žaponsku.

Den dušiček bývá u nás dnem smutných upomínek, ale v  Žaponsku 
býsá jinak.

Málo kdy bývá v Žaponsku tak veselo, jako o slavnosti dušiček. V eselá  
ta slavnost slaví se v Žaponsku po tři dny.

Žaponci věří, že v tu dobu přicházejí duše zemřelých na zemi, aby se 
se svými známými a přátely potěšily. Proto snaží se Žaponec, aby uvítal 
dušičky svých nejmilejších co nejslavněji. Pořádáním veselých zábav a zna
menitých hodů chce jim krátkou návštěvu na zemi učiniti co nej příjemnější. 
Žaponci bývají rádi veseli, a proto chtějí pobaviti duchy svých m ilých tím, 
v čem si za života libovali.

O dušičkách podobají se žaponské hřbitovy pravému hodovišti. Již před 
tím vystrojuji se pohřebiště co nejskvěleji, a první den o slavnosti bývá ve 
velikých městech jako po vymření. Všecko obyvatelstvo prodlévá tou dobou 
na hřbitovech u hrobů a rovů zemřelých.

Nad rovem zesnulého košatí se strom. Pod ním usazuje se rodina nebožtí
kova, vykládá před se rozmanitá jidla a hoduje, až se hory zelenají.

K hodům těm zvou se také dobří známi, a vzájem ně navštěvuje jeden  
druhého.

Té doby bývá na hřbitově hlučno. Samou radostí se tam výská a pro
zpěvuje, jiní s usměvavou tváři uklánějí se před sebou a před místem zesnulého, 
kouři z dým ek, pijí saki, lihový nápoj rýžový, též čaj, vypalují rakety, ohňo
stroje a činí veliké přípravy k večernímu osvětlení. K aždý se těší, jen aby  
již mohl rozsvítiti na počest dušiček své malebné lampióny, jichž tam potom  
září na tisíce ve všech barvách.

V takových radovánkách utíká den za dnem a nastává loučení s dušičkami, 
které třetího dne nastupují zase dalekou cestu na věčnost přes širé moře.

Žaponci usnadňují dušičkám svých milých zemřelých dalekou tu cestu  
a připravují pro ně malé lodičky buď bambusové nebo papírové a pestře je 
okrašlují. S každé takové lodičky vlaji malé praporečky, a na všech kmitají 
se světélka papírových lampiónů.

Aby m ěly dušičky co jisti, klade zbožný Žaponec do lodičky několik  
zrnek rýžových.

Dost možná, že vloží do člunu též penízek, aby měla dušička na pře
plaveni do věčnosti.
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Poslední večer o slavnosti dušiček hrne se obyvatelstvo pobřežních měst 
na moře, a celé město tone v  záři světel barevných lampiónů a transparentů, 
vyzdobených prapodivnými postavami zvířecími. Raketa za raketou vypouští 
se do výše, a zářivé pruhy jejich mihají se v ovzduší jako ohniví hadové. 
Zástupové lidí sdružuji se v m alebný průvod a ubírají se za hlaholu zvonků 
k moři s tisícerým i světly. U  břehu čeká již loďka vedle loďky a každá plní 
se lidmi zpěvem a hudbou rozjařenými.

O půlnoci jest hladina mořská jevištěm  nevídaného divadla. V šecky lodice  
krouží v  tu chvíli po vodě za největšího povyku, veslař stíhá veslaře a jedni 
druhým snaží se člun převrátiti nebo co na člunu jest hořlavého zapáliti. 
Jiskry a žhavé oharky zapálených lodic lítají na všecky strany. Ohrožení 
veslaři musí se míti na pozoru, aby se notně nepopálili. Ostatně z trochu 
popálenin nic si nedělají, ale vrhají se, když je  třeba, do vody a pokračují 
v  jásání při rudé záři vzplanulých lodiček, č luny, o nichž pracovalo se ne- 
úmorně po několik týdnů, zničují se v  tom reji za několik okamžiků.

Tak oslavuje se v Žaponsku o dušičkách památka zemřelých, ať již  
památka duchů z příbuzenstva nebo památka proslulých mužů a hrdinů.

Mnohý z vás zasměje se, slyší-li, že Žaponci nosí svým zesnulým jíd la  
a nápoje. Pokládá takové jednání za nerozumné a dětinské. Ale nečiní tak  
i mnozí lidé u nás, když svým oplakávaným robátkům přinášejí na hrob vánoční 
stromek, bohatě dárky vyšperkovaný?

Posvátná hora Fuži.

Evropané měli příležitost poznati Žaponsko hlavně na pobřeží, později 
odvážili se mnozí i do nitra zajímavé té země.

Tak vydal se r. 1860 Angličan Rutherford Alcock, někdejší vyslanec  
v Žaponsku, na nebezpečnou cestu do vnitř té země a vystoupil na posvátnou 
horu Fuži nebo na Fuži-jamu.

Fužijama, vlastně F u ž i - n o - j a m a ,  znamená prý po česku horu ohně, 
nebo horu nesmrtelnosti. Převyšuje všechny hory žaponské, dosahujíc výše  
378 km. Vypíná se na ostrově Nipponě. Objevuje se očím divákovým  již  
dávno před jeho příchodem na pevninu. Za plavby na moři lze ji viděti na 
mnoho hodin cesty.

Fužijama má podobu obrovského kužele. Stráně její zvedají se z počátku 
povlovně, leč čím výše, tím příkřeji.

Tém ě hory, skoro po celý rok sněhem pokryté, září v  závratné výši.
Nejkrásněji jeví se hora Fuži od jihu nebo od východu. Zdá se, že strmí 

přímo nad hlavním městem říše žaponské, ač je od něho vzdálena asi 
100 km.

Žaponci bájí o hoře té, že vznikla za jedinou noc.
Je to sopka, nyni již jako by vyhaslá. Však způsobila již mnoho hrůzy 

a neštěstí. Výbuchy její předcházívala strašná zemětřesení a zátopy mořské. 
-Nejhůře bylo r. 1707— 8. Té doby soptila Fužijama po několik měsíců.

V Tokiu samém panovala za dne čirá tma, země se třásla, popel sypal 
se v hustém dešti, až ho byly ulice plny.
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Ale přes všechnu tu hrůzu, kterou hora Fuži kdy způsobila, jest Ža- 
poncům horou posvátnou. Každoročně putují ohromné davy na její témě. Bývá  
to od polovice července do polovice srpna. Poutníků vystřídá se tam často na 
20 tisíc.

V nejnovější době vydávají se na Fužijamu také cizinci. A namáhání svého 
nelitují. Bývají odměněni čarokrásnou vyhlídkou do luzných krajů Žaponska.

Mimo jmenovaného Angličana Rutherforda Alcocka podnikli od té doby 
mnozí jiní cestu na Fužijamu. Já sám neměl jsem  k tomu příležitosti, protože 
přibyl jsem  do Žaponska té doby, kdy Fužijama byla již zasněžena.

O výstupu na posvátnou Fužijamu píše zkoumatel Žaponska, professor 
R e i n ,  velmi zajímavé. Bylo to již r. 1874. Tehdy nastoupil on cestu z Jošidy, 
osady, jež leží na severním úpatí posvátné hory. Ubytoval se u představeného  
obce, kdež byla právě odbývána výroční slavnost. Celá vesnička byla ozářena 
pestrými lampióny, ano i hranicemi hořícího dříví. Ze všech domů zazníval 
hlučný jásot obyvatelstva.

Slyšm e tedy, co vypravuje prof. Rein o své výpravě na horu F u ž i!
„Bylo nás celkem pět. Představený obce doprovodil nás na konec ves

ničky ke chrámu boha posvátné Fužijamy. Tam obětovali jsm e trochu peněz. 
Je to zvyk všech těch, kdož na horu vystupují. Za dárek ten podal nám kněz 
posvátného nápoje o m i k i  v ploché nádobce. Mimo to dostali jsm e ochranný 
průvodní list na cestu.

Ubírali jsm e se širokou alejí mohutných stromů. Tam stálo množství 
koní, kdo chtěl jeti, mohl si je  najati. Cesta vedla k borovému lesíku a odtud 
na širá močálovitá Inka, zvaná b a r  a. Ta podobají se poněkud našim lesním  
lukám a pokrývají mírné svahy hory Fuži, .jakož i úhoří jiných sopek ža- 
ponských.

Horu prorývají údolí namnoze hluboce vymletá. Někde viděti jest ještě  
temnou, pórovatou lávu. Většinou však, kde ji popel zasypal, zakryta jest již  
rostlinstvem.

Jdeme půl třetí hodiny. Potom přicházíme do lesa. Cesta stává se pří
křejší a příkřejší. Stanice samy ukazují k tomu svým  temenem a šlovou „Muma 
ga y eši“, což znamená: „Pošli koně zpět!“ Na příkrých cestách by se ten soumar 
špatně osvědčil.

Tři cesty vedou na vrchol Fužijam y, a to z Jošidy, Subašiny a Maru- 
jarny. Každá z nich je  rozdělena na 10 stanic. Na těch jsou prostičké chaty, 
kde lze se občerstviti čajem. V některých možno i odpočivati a spáti.

Jsme na druhé stanici své cesty. Před budkou je  velm i živo. U sedli 
jsm e jako ostatní poutnici na lavici, pokrytou rohoží. Rozhlížíme se vůkol 
a srkáme chutě čaj nám podaný. V blízkém chrámě obětovali jsm e částku 
peněz. Kterému bohu, sám nevím.

A  teď lesem . Co tu zajímavosti pro přirodopisce! Vedle mnoha keřů 
a stromů našich lesů kupí se tu cizí stromoví přerozmanitých a zajímavých  
tvarů.

Na třetí stanici prohlédli kněží naše pasy, načež vypalovali nám na hole 
a klobouky jména. Naše výprava doplnila prý dvanáctý tisíc poutníků, kteří 
letos na Fužijamu vystoupili z Jošidy.

Došedše páté stanice ve výši 2225  »?, jsm e na konci lesa. Přicházíme 
ku kleči a křovinám, jež pokrývají horu až do 2450  m. Čtvrtý pás rostlinstva, 
jenž sahá až do 3300  m, jest rázu alpského nebo polárního.

Šestou stanicí počínajíc stává se cesta pro příkrost obtížnější. Rostlinstvo 
mizí. Viděli jest jen skaliska lávová, sopečný popel, kamení a škváry. Cesta
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označena je tu roztrhanými slaměnými sandály. Odhodili je  dřívější poutníci. 
Za jasna vidíme v dáli jiné skupiny poutníků v bílém šatě. Celkem však není 
cesta na horu Fuži tak nebezpečná a vábná jako na jiné velehory.

O šesté hodině večerní dorazili jsm e k osmé stanici. Pro dnešek dosti.
Přenocovali jsm e ve výši 32 řO m. Byli jsm e sice v kamenném domku, ale
štěrbinami fičelo dovnitř, protože venku řádil vichr. K tomu začalo ještě  tak 
pršeti, že nás šindelová střecha sotva chránila. Proto se choulili někteří ce
stující do pokrývek, které si vypůjčili od hostinského. Ale běda! V téch hem 
žilo se hmyzem, a bylo ještě hůře. A což ohřáti se nad ohněm, v chatě
rozdělaným ? V tom bránil nám kouř a dým.

S touhou čekali jsm e jitro. Ale ani teď nebylo mnohem lépe. Vichr 
ještě burácel, a déšť se lil jako z konve. Ani jsm e nemohli vyjiti ven.

.K onečně! O 11. hod. vyjasnilo se nebe, a my ubírali se výše, k vrcholu 
posvátné Fužijamy.

Plné dvě hodiny bylo nám namáhavě kráčeti příkrou cestou, plnou po
pelu a škvárů. Nahoře minuli jsm e malou osadu, skládající se z 15 chatrčí 
pro poutníky a chrámečku. Tam vtisknuta byla poutníkům na záda jejich  
halen červená pečeť, a to na důkaz, že došli až na vrchol. Také dostali popis 
a hrubý náčrt Fužijamy, jakož i o f u d u ,  t. j. odpustky a požehnání za všechny  
ty oběti a modlitby, jež byli vykonali.

Po té nastoupili jsm e cestu kolem jícnu sopky. Lezli jsm e brzy nahoru, 
brzy dolů. Měříme teplotu, tlak i vlhkost vzduchu, zkoumáme lávu a popel. 
Jest jasno, slunečno, příjemno.

Vrchol Fužijamy jest rovina, na níž tu a tam vystupují pahorky, složené 
ze škvárů a strusek. Vypadaly jako zkamenělé vlny. Obvod kráteru má po
dobu kruhu o průměru 4 0 0 — 500 m. Hluboký jest as 167 m. Stěny jeho jsou  
místy sesuté a lze po nich na severní straně bez nebezpečí sestupovati až na 
dno jícnu.

Zajímavý jsou na vrcholu hory Fuži dva prameny: Zlatý a Stříbrný. 
Věřící tvrdí o nich, že jsou darem boha Fuži Sengen. Kde vznikají, o to 
poutníci se nestarají. K ažný kupuje si tu nějaký džbáneček, jejž naplní svě
cenou vodou. Tu přináší pak svým milým až domů.

Na temeni hory vzývají posléze Buddhu. Na dané znamení svého vůdce 
zazvoní všichni svými zvonky, čímž prosí řečeného světce o slyšení. Po té hlu
boce k zemi skloněni volají: „Namu amida Butsu!“ (T. j. Pomoz, svatý  
Buddho!)

Žaponci jsou nadšení obdivovatelé kras přírody. Proto neopomenou toho 
ani při pobožnosti a kochají se rozkošnou vyhlídkou. A ta je s Fužijam y vskutku  
velebná. Hora tak o samotě stojící a zároveň tak obrovská, skytá rozhled na 
dvě stě km  do kola.

Co tu rozmanitých barev, v nichž jeví se moře, jezero, vesnička v údolí, 
hora, les, holá skála!

Vrchol Fužijam y vybíhá nejvýše ve dva pahorky, jež jsou nad kráterem  
povýšeny.

S obou lze přehlédnouti širý kraj Japonska. Roviny, horstvo, města, údolí, 
vše kupí se tu v malebný, unášející obraz.

Když se chýlilo slunce k západu, posilnili jsme se na zpáteční cestu 
sladkým  nápojem, z rýže připraveným. Po té v radostné náladě sestupovali
jsm e k osmé stanici na nocleh. Zapadající slunce kouzlilo tolik barev, oblaka
kupila se tak malebně, že nemohu zapomenouti velebného obrazu toho. Náleží
k nejkrásnějšim, jež jsem kdy v životě spatřil.
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Na jihu a jihovýchodě rozkládala se hluboko pod námi nezměrná oblaka. 
Vypadala jako ledové a sněhové polární kraje. Nad ně vynikaly vrcholy jed 
notlivých hor jako temné stíny.

Náhle však počaly se spousty mračen hýbati, podoba jich se měnila 
a hrály v  rozmanitých barvách. Chvílemi se protrhly a spatřiti bylo jezero 
Hakonské. V záři zapadajícího slunce zdálo se býti žhoucí plochou ledovou  
a oblaky kol něho vypadaly jako sněhové spousty. Náhle padl na čarovný 
ten obraz mohutný stín Fužijam y a byl temnější a delší, až konečně zm izel 
a s ním i jiné přeludy.

Chtějíce poznati horu Fuži i s jiné strany, odbočili jsm e druhého dne 
z rána na cestu, vedoucí do Subaširi. Hbitě šlo to sypkým  popelem, do něhož 
nohy naše hluboko zapadaly. Podpírali jsm e se o alpské hole, jako bychom  
kráčeli spoustami sněhu.

Rostlinstvo bylo na tomto svahu téhož rázu jako dřívější, jež jsm e při 
vystupováni na horu seznali.

Záhy dorazili jsm e do Subaširi; osada ta vypadá podobně jako Jošida. 
V chrámě nějakém jsm e přenocovali, načež, upravivše své potřeby, nastoupili 
jsm e další cestu Žaponskem “.

Z království Korejského.

Znáte zajisté jméno Mikuláš Zrinský. Slavný ten chorvatský bán vyzna
menal se statečností při hájení hradu Sigetu proti Turkům, kdež také v hrdinné 
seči zahynul.

Mikuláš Zrinský jest zakladatelem  rodu, jehož členové rovněž čestnou 
památku po sobě zůstavili. K uctění toho jm éna nazvána jest jedna rakouská 
válečná loď „Zriny“, t. j. Zrinský.

Válečná ta loď podnikla r. 1890 cestu do moři asijských a připlula až 
ke břehům Korejským.

Poloostrov Korea odděluje Žaponské moře od Žlutého. Obě ta moře ob
lévají východní břeh Asie.

Korea podobá se tvarem poněkud Itálii a je téměř tak veliká.
Loď „Žriny“ přistála na Koreji v přístavě města, jehož jméno Čemulpo. 

Leží uprostřed západního pobřeží při ústi řeky Salée do Žlutého moře.
Kdysi byla to nepatrná rybářská osada, avšak od té doby, co se staly  

přístavy korejské přístupny lodím cizím, vzrůstá Čemulpo obchodem znamenitě.
Od hlavního města říše korejské, zvaného Seul, leží jen asi 30  námoř- 

ských mil. Jižně od něho leží město Jenčuan. Obchodní styky obou těch měst 
jsou velmi živy. Zhusta označují se obě města jménem Čemulpo.

Toto město má pěknou polohu na pobřežním návrši. D ělí se ve tři části. 
Část, ležící nejblíže zátoky, obydlena je  Evropany a Číňany. Ve druhé obývají 
Žaponci. Jejich čtvrt vyznam enává se čistotou ulic a zvláště ozdobnými budo
vami. Posléze přijdeme k části koreánské, značně rozsáhlé. Jsouf tam bídné
chaty, z hlíny zbudované a slámou kryté. V uličkách bývá za dešťů tolik bláta,
že jen ztěží lze se jimi dále dostati. Za noci není Čemulpo nikde osvětleno.

V m ěstě žije pouze 6000  obyvatelů. Mezi těmi jest asi 30  Evropanů.
Tři z těchto byli Rakušané: majitel hotelu „de Korea“, jeho manželka
a sestra její.
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Kromě toho hostince má Cemulpo ještě jeden v části žaponské. Jmenuje 
se „Hotel Daibutsu“.

Okolí města jest sice hornaté, ale úrodné.
Léto není tam příliš horké, zima nepřiliš krutá, počínajíc v listopadu. 

Jaro počíná tam březnem. V dubnu bývá již značně teplo. Červenec a srpen 
jest doba dešťů.

Zdravotnictví v m ěstě není potěšitelné. V chatách, obyvatelstvem  přeplně
ných, je  nedostatek vzduchu i světla, na ulicích plno nečistoty. O zametání ulic 
nikdo se nestará. To čistění ponechává se nejbližšímu dešti.

V okolí Čemulpa jsou mnohé močály. Přes to vše neřádívají tam zimnice 
jako v jiných přímořských místech. Cholera objevuje se tam zřídka. Za to 
však vyžaduji si neštovice hojně lidských obětí.

Nemocnice jest v  m ěstě jediná, a to ve čtvrti žaponské, avšak cizincům  
není dovoleno ji navštíviti.

O prodej potravin špatně je postaráno. Lze tam dostati pouze chléb 
a maso, z ostatních potravin bud nic, nebo velice málo^

Spojeni telegrafické mají v rukou Čiňané, poštu Zaponci.
Když připlula loď „Zriny“ do přístavu čemulpského, zastala tam ještě jiné  

válečné lodi. Kotvila tam loď německá, čínská, žaponská a severoamerická. 
Všechny, jakož i loď „Zriny“, pozvány byly žaponským velitelem  ke dni 
23. září, kteréhož dne měla býti konána slavnost ke cti zemřelého císaře. 
Po celý ten den byly lodi vyzdobeny novou žaponskou vlajkou. Jest bílá, na 
ni pak obraz slunce v podobě rudého kruhu s osmi širokými paprsky kolem, 
jež sáhají až na pokraj vlajky.

Druhého dne po slavnosti vydal se velitel lodi „Zriny“ v průvodu tři 
vojenských hodnostářů do residenčního města království Korejského, do Seulu. 
V ustanovenou hodinu vyjeli městem na koních v  průvodu korejského vůdce a  
dvou sluhů. Ošklivost vzbuzovala čtvrt korejská pro nečistotu a neúhlednost 
domů i ulic. Leč ku podivu! Všichni m ěstští obyvatelé vypadali velm i čistě.

Tehdy panoval v Koreji smutek za zemřelou královnu. Všechno obyva
telstvo oděno bylo ve smuteční šat barvy bílé. Kroj šatu různých stavů se od 
sebe nelišil. Ať ministr, ať žebrák, všichni chodí tam ve stejném oděvu. Měli 
bílé spodky, jakousi tógu s rukávy, pás, bilé střevíce, na hlavě pak bílý, špi
čatý slaměDý kloubouk z pletiva velmi jemného. Šat ženský byl též bílý. 
Některé ženy vyzdobily se látkou světlomodrou.

Opustivši Čemulpo, ubírala se družina úrodnou rovinou, později krajem  
hornatým. S návrší byla pěkná vyhlídka na město, přístav, krásná údolí, širá 
pole. Na těch pěstují Korejci kukuřici, pšenici, konopí, fazole, papriku a j. 
Červené plody peprné papriky pokrývaly slaměné střechy domků. Korejci si 
ji tam suší.

V poledne byla družina rakouské lodi v  polovici cesty. Přišla do m alé  
osady, kde se posilnila čajem v úhledném žaponském hostinci. Za půl druhé 
hodiny cestovala dále.

Cesta do Seulu, majícího asi 200.000 duši, trvala 11 hodin. Mnozí z cestu
jících, nezvyklí jízdě na koni, byli velice unaveni. V městě byli všichni vlídně  
přijati od německého konsula, pana Kriena.

Budova konsulátů, která r. 1888 vyhořela, nebyla ještě vystavěna, proto 
uvedl konsul své hosty do budovy prozatímní. Byla tam veliká společná ložnice, 
krásný salon, pracovna, jídelna, koupelna a j. Tam se rakouští hosté ubytovali.

Druhého dne naskytla se jim nádherná podívaná Dne 14. října měla 
býti slavně pohřbena královna, jež přede dvěma m ěsíci zemřela. K této slavnosti



— 173 —

učiněna byla zkouška právě den po příjezdu rakouských hostí. Konsul Krien 
postaral se jim o misto na tribuně v hlavní třídě, jež jest asi půldruhé hodiny 
dlouhá. Tou se měl „pohřeb na zkoušku“ ubírati. B yl to zajímavý pohled!

V předu šli řemeslničtí cechové. Jejich velké, pestré hedvábné prapory 
vlály v  čele každé čety. Po té šlo množství nosičů, kteří nesli slunečníky  
a  tyče s odznaky a nápisy. Dále je la  na koních královská tělesná stráž v pestrých  
hedvábných. uniformách. Členové její měli na hlavách velice vysoké, špičaté  
klobouky, zdobené pavími péry. Ozbrojeni byli žaponskými meči. Za královskou 
stráží je ly  četné vozy, na nichž byly obrovské figuríny korejských bůžků. 
Zvláště zajimavo bylo šest ohromných dřevěných koni, jejichž řemení a sedla  
byla kromobyčejně skvostná. K aždý kůň pohyboval se na kolech. Připomínali 
mimoděk koně velikána, jejž na radu Odysseovu dali Žekové darem Trojánským.

Po obrovských koních následovaly dva veliké katafalky podoby krychle. 
B yly pokryty temně modrým a ěérveným hedvábím. Několik set nosičů mělo 
s  nimi co dělati, aby je unesli.

Za tím následovali nesčetní hodnostáři a dvorští úřednici. Neseni byli 
y  nízkých pestrých nosítkách, jež neslo vždy 14— 24 nosičů, dle toho, jakým  
byl kdo hodnostářem.

Nosiči byli v stejnokroji, všichni v růžovém šatě. Též čepice jejich byla 
růžová, podobná jihoitalské čapce rybářů.

Čety ozbrojené rozděleny byly v  celém průvodu. Stráže, jež měly při 
pohřbu udržovati pořádek, tvořily špalír a m ěly v rukou jakási dlouhá dřevěná 
vesla. Těmi zabraňovaly zástupům hrnouti se v před. Pořádek udržovaly až 
příliš rázně. Smuteění náladu nebylo pozorovati. Jediné, co na smutek upo- 
minalo, byl bílý oděv ňěastnikň.

Pohřební tento průvod „na zkoušku“ trval celé dopoledne; teprve o 2. hodině 
odpoledni byl u konce.

Ostatku dne užili vyslanci lodi „Zriny“ ku prohlídce města. Vydali se 
nejprve do žaponské čtvrti. Ta vyznačuje se jako všude malými úhlednými 
domky, kolem nichž jsou hezoučké zahrádky. Nad touto částí m ěsta zvedá se 
lesnaté návrší. Ležiť žaponská čtvrt na úpatí hezké hory, zvané Namšan. 
Polohou připomíná město krajinu žaponskou.

S hory byla vyhlídka na obrovské město Seul, vlastně H a n j a n g .  Seul 
znamená v řeči korejské vůbec „hlavní m ěsto“. H anjang jest pak pravé jméno 
hlavního m ěsta na Koreji. Ležiť v okrouhlé kotlině a je  obehnáno mohutnými 
kamennými hradbami, jež jsou asi 13 námořských mil dlouhé. Zpáteční cesta  
vedla výletníky množstvím úzkých křivolakých uliček.

Druhého dne (26. září) měli se rakouští hosté představiti ministru věcí 
zahraničných. Leč k tomu byl čas až odpůldne, pročež prohlíželi si ještě  
ráno město.

Na hlavni třídě nebylo již po tribunách ani stopy, za to však po obou 
stranách plno krámů, vlastně bud, jež včera m usely býti odklizeny. Naši 
výletnici nakoupili tam rozmanitých věci, mezi jiným též tygra na hedvábí vyši
tého. T ygr jest znakem království korejského a vojenské důstojnosti.

O 3. hodině odpolední vydali se hosté konsula Kriena, oděni jsouce v parádní 
uniformu, k ministrovi. Neseni byli v  nosítkách Sídlo ministerstva je  v  sousedství 
královského paláce.

Kapitán Khittel a provázející jej důstojníci byli od hodnostářů korejských 
slavnostně přivítáni.

Velitel lodi vypravuje o průběhu audience následovně: „Po obvyklých  
pozdravech s hodnostáři asijským i ptal se mne president za přispění konsula
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Kriena, jenž mluví žaponsky, přicházím li jménem J. Y. císaře pána uzavřití 
s Korejským královstvím smlouvu míru, přátelství a vzájemného obchodu, což 
by mu bylo velice vhod. Odvětil jsem, že loď „Zriny“ jen na výzkum y jest 
vyslána, a že o nich pak mám podati zprávy našemu ministerstvu. President 
odvětil mi, že by byla v  pravdě poctěna, kdyby chtěla říše Rakouskouherská 
uzavřití s ní také smlouvy, jako Německo a Francie. Slíbil jsem  odpověď tu 
doma tlumočiti.

Za dalšího hovoru řekl mi president, že J. V. král Korejský velice lituje, 
že mne nemůže osobně přijati. Není prý mu možno za dvorního smutku udíleti 
cizozemcům audience.

Po dobu audience u presidenta podáváno bylo šampaňské víno, což K o
rejcům znamenitě chutnalo. V hovoru uplynula skoro hodina. Při loučení připo
mínal mi president důtklivě, abych podal do Vídně zprávu o budoucí smlouvě.

Tétož dne navštívili jsme ještě všechny zástupce cizích mocnosti, kteří 
v Seulu bydli.

Dne 27. září oplatil president veliteli rakouského loďstva návštěvu, což 
trvalo také hodinu. Ku konci vyzval ho, aby si prohlédl v  Seulu královskou 
mincovnu. Pozvání toho bylo užito hned druhého dne.

Mincovna korejská je zcela moderně zařízena a všem i stroji k raženi 
stříbrných dolarů opatřena, Stalo se tak přičiněním německých inženýrů. Leč 
za naší návštěvy nepracovalo se v ni, nýbrž ve staré části, v chatách z hlíny, 
slámou krytých. Tam lili a razili právě kovové peníze, zvané k e š  (píše se 
anglicky c a s h )  Platí asi y 4 našeho krejcaru. Těch užívají i v Čině.

Výroba kešů jest jednoduchá. Odváží se měď a cín v patřičném poměru, 
po té se obé roztaví a leje do hliněných forem. Vychladlý kov se pak vyndá, 
opiluje, vyrazí, načež se hotové peníze navlékají po 100 až 1000 kuseeh na 
šňůrky. K tomu účelu jsou všechny opatřeny uprostřed čtverhranným otvorem.“

Z mnoha důležitých důvodů uznána byla výhodnost vzájemné smlouvy 
Rakouskouherské říše s Korejí, pročež byla skutečně uzavřena dne 23. června 
roku 1892.

Z ostatních výzkumů, učiněných na Koreji, jsou ještě některé zvláště zajím avý.
Země ovlažena je  mnoha řekami, z nichž jedna Seul slově. V šecky v zimě 

zamrzají, ano samo moře, často na dvě hodiny cesty.
Korea jest země velice úrodná. Mimo zmíněné plodiny daří se tam bavlnik, 

rýže a tabák. V lesích rostou duby, osyky, magnolie, borovice. I ovocných 
stromů je  tam hojnost. Moruše se v Koreji rovněž pěstují a to k vůli hedvábnictvi.

A jaká je zvířena na Koreji? Jsou tam dlouhosrstnatí tygři, rysi, m ed
vědi, jeleni, srnky, divocí vepři u velkém  množství. Koně i hovězí dobytek  
chová se hojně. Koně jsou malí, ale silní a vytrvalí.

Z nerostů vyskytuje se v Koreji zlato, stříbro, měď, železo i olovo, rovněž 
uhlí a drahé kameny.

Bohatý tento poloostrov jest sice tak veliký jako Itálie, má však  jen asi 
7 millionů obyvatelů

A jak vypadají Korejci?
Korejci podobají se spíše Žaponcům než Číňanům. Jest to lid řádný, 

dbalý svého zevnějšku i slušnosti a cti, avšak obydlí jeho jsou neúhledná, 
ano špinavá.

Korejci vyznávají učeni buddhistické nebo Konfucovo. Někteří jsou pokřtěni. 
T ěch jest asi 14 000.

Kapitán lodi „Zriny“ učinil ještě mnohá jiná zajím avá pozorováni. Po  
vykonaném  úkolu chystal se k návratu. Dne 29. září opustil se svou družinou
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hlavni město a jel koňmo do Čemulpa. Konsul Krien provázel družinu až do 
m ěstečka Mapu.

Krátce na to byla loď k návratu do Rakouska úplně připravena.
Roku 1895 mnoho mluvilo a psalo se o království Korejském, neboť se 

vedla k vůli němu také válka mezi Žaponci a Čínou, ze kteréhož tažení vyšli 
Zaponci J a k o  šťastní vítězi nad pokořenou Čínou a nad Korejí, která byla do 
té doby územím čínským, ale od Číny neodvislým .

Nynější král korejský jmenuje se L i Hui .  Nastoupil na trůn po svém  
předchůdci, jenž se nazýval Č u l Č o n g .  Za následníka prohlášen jest L i - Č o k .

Korejci sami říkají své zemi Č e - S o n .
Vítězstvím  Žaponců polepši se obchodní zájmy císařství Žaponského 

v Koreji znamenitě.

Do Singaporu.

Koncem m ěsíce listopadu r. 1893 plavil jsem  se na své cestě kolem  
světa Čínským mořem. V Hongkonku vstoupil jsem  na loď „Sutlej“. Ta od
jížd ěla  přímo do Singaporu. Plavba byla rozkošná. Vzpomínal jsem  na pů
vabné kraje žaponské, na jeho lid a přírodu.

Po polednách dne 27. listopadu oznamovala mořeplavecká zpráva, že se 
loď nalézala o 12. hodině polední při 3. stupni a 28 minutách severní šířky a 
při 105. stupni a 23 minutách východní délky.

Uražená dráha za prošlých 24 hodin činila 320 námořských mil.
Do Singaporu jsme měli ještě 196 námořských mil.
Konečně budeme již skoro při samém rovníku. Tak mluvil jeden k dru

hému, když si přečetl a do svého cestovního denníku poznamenal, kolik mil 
loď urazila.

Pluli jsm e do Šanghaje, tehdy chladného, prodleli jsm e několik dní v pal
čivém Hong-Konku, tolikéž v nedalekém  Kantonu a portugalském Makau, a roz
lehlá širá pláň Čínského moře za námi se zavírala.

Koráb „Sutlej“, náležející společnosti P . O. (čti P í O, t. j. Peninsular 
Oriental), blížil se vodám oceánu Indického.

Té zmíněné chvíle bylo k rovníku jen asi 3V2 stupně. Obecenstvo na 
lodi podle zem ěpisné té polohy také vypadalo. Tm avý oděv již dávno zaměnil 
se za lehký oděv bílý, kabáty za krátké živůtky, černé boty ustoupily bílým  
plátěným, natíraným každého dne bílou hlinkou, čapky korkovým kloboukům, 
bílým širtinkem potaženým. Paluba bemžila se pojednou jako bělásky. Milý 
kapitán procházel se na velitelském  můstku nejraději bos, jako by se hlásil 
k vyznavačům kúry Kneipovy.

Hejna létacích ryb oživovala námořskou tišinu.
V kabinách chystali se mnozí k vystěhování již večerem, ač paroloď 

měla dostihnouti přístaviště Singaporského teprve příštího dne z rána.
Za tropického lijavce odvážel nás m alý koník jovanského rodu z přísta

viště do města.
Hotel „Europa“ přijal nás za 4  dolary (asi 6 zl.) denního platu pod pří

střeší. Rozumí se, že dostane se za ně cizinci bytu s celým  opatřením.
Několik vzácných zjevů rostlinných, stojících při samém vjezdu do hote

lového parku, uchvátilo celou moji duši.
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A jak byste nežasli, vidouce nádhernou a velebnou ltavenalu madaga- 
skarskou! Vypíná se tam hrdě jako palma, ale sám Malajec dobře ví, že nemá 
s palmou nic jiného společného, za to však s musou neboli banánem.

V Singapuru, kde hltaví a nenasytní Angličané se usadili, aby ve vhodnou 
chvíli mohli loviti nová území, jest ravenala zjevem úchvatným. Tam i na 
blízké Jávě, k niž máme jenom dva dny nám ofské plavby, vídám e ravenalu 
zbusta u brány nádherných letohrádků. Obrovské listy spanilé té musy roz
kládají se jako vějíř uprostřed jiného tropického rostlinstva, jehož různé a před 
tím  nevídané tvary a zjevy přiváděly mě jakožto nováčka tropické květeny do 
nesnázi a do rozpaků.

Ale ke všem  otázkám, jež se v mysli každým krokem v tropech vyrojuji, 
odpovídají nám zřejmě botanické zahrady, nechť již v  Singapoře nebo v pro
slulém Buitenzorgu na smaragdové Jávě nebo rozlehlý botanický park v Pe-
rádenyji na rubinovém Ccyloně. Tam ukonejšíme zvědavost a s povýšenou  
hlavou a s hrdým vědomím navrátíme se z tropů, obrněni jsouce všelikou zná
mostí o povšechném rázu rostlinstva meziobratníkového.

V „Evropě“ žije se příjemně. Salony jsou vzdušné. Tlupa čínských po- 
sluhů má je  na starosti. Služebníka svého pokoje voláme vždy jménem „boy“, 
t. j. chlapče, hochu. Že je však copatému synu nebeské říše již hodně přes 
čtyřicet, nevšímáme si, a budeme volati „boy“ j tam, kde je  obsluha ženská.

Nábytek v saloně je velmi skrovný. Ložnice s muselínovými nebesy nesmi
ovšem  scházeti. Zachráníme se tak před moskyty.

Dávno před východem slunce vcházíme do lázní a poléváme se studenou 
vodou, načež přijímáme čaj se zákuskem. Potom zasednem e na osedlaného ko
níka nebo do vozíku, řečeného g h a r r y ,  a vyjíždím e si do volné přírody. Té 
ranní chvíle ukazuje teploměr jen asi 24° C, nejnižší to teplotu roční.

Rozkoší takového jitra v tropech nelze slovy vystihuouti. Když pak 
slunce vznese se výše nad kraj a paprsky jeho počínají nemilosrdně páliti, 
potom již dávno prodléváme v chladných síních „Evropy“ a očekávám e, pro
cházkou vyhladověni chvíli, až zavzní hlas gongu.

Po deváté z rána dostavuje se panstvo k hostině v jídelním  saloně připravené.
Punky, veliké to vějíře podél stropu zavěšené, jsou již v činnosti. Několik  

služebníků chápe se provazce a přivádějí punky do pohybu. Vánkem tak způ
sobeným stává se teplota 28° C v saloně snesitelnou.

Hosté přišli k hostině v oděvu tropickém, dámy v nedbalkách, jakoby  
byly opustily právě lůžko. Ještě skromnější uvidíme jejich ranní toaletu, až 
vstoupíme na půdu holandské Indie.

Singaporem byl jsem  tedy velice spokojen přes všechny tropické deště, 
jež  za našeho pobytu pravidelně odpoledne se dostavovaly.

Ostrov, na němž město vypučelo, není veliký, ale má význam světový. 
Tam  jest křižovatka do všech dílů světa ukazující.

Byť i ostrov Singapoře zaujímal v délce jen  48 km  a v šířce 25  km, přece 
je st  posice jeho nad jiné významná. Nadarmo nedrží se ho Angličané zuby nehty.

Takovou anglickou strážnicí jest i Ilongkonk, ač asi osmkráte menší, ta
kovou baštou jest i ostrov Penang, přiléhající k poloostrovu Malackému, a pal
č ivý  Aden, přimykající se k  „šťastné“ Arábii jen pisčitou úžinou.

Singapoře, Malakka, Penang a W ellesley známy jsou mezi britskými 
osadami jakožto S t r a i t  S e t t l e m e n t s  (vyslov Strét Setlments).

Ze Singaporu k rovníku není již daleko, pouze 1 stupeň a 17 minut. 
Však co nevidět proplujeme ekvatorem samým.
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Hostina tropických krajů.

Hostina v  tropech je vždy bohata a vydatná. Více nežli všeliké druhy 
pečení zajímalo mě tropické ovoce. Přírodozpytcův zrak zaplane radostí, 
když je  poprvé v životě uvidí na tabuli. Jaké to zajímavé zátiší pro štětec  
m alířův!

Ochutnávám všecky druhy ovoce, pěstovaného v Singaporu.
Přednost dám šťavnatým ananasům, pěstovaným v okolí města na roz

lehlých stráních jako brambory. Kus prodává se tam za několik málo krejcarů.
Znamenitě ukájí žízeň výborná m a n g o s t a n a  (G a r c i  ni  a M a n g o 

s t a n a ) .  Trefně nazval ji Presl mangostanou l a h o d n o u ,  „chutnající prý 
hrozny vinnými, jahodami, třešněmi a pomoranči, a vonící jako m aliny“.

Neopomeneme ochutnati také d u r i a n u ,  jenž podle přírodozpytce W allace 
hoden jest, aby člověk vydal se k vůli němu do tropů.

Jen pro doplnění zkušeností okusíme též c h l e b o v n í k ů ,  ale přidržíme se 
raději m a n g y ,  chutnající prý po m angostaně nejlépe v Indii a lépe nežli 
evropské pomoranče, smokvy, vinné hrozny, broskve a jiné naše ovoce.

Též okoušel jsem  ovoce p o m p e l o v é ,  mně již z Číny známé, ale mnoho 
pochoutky jsem  v něm nenašel a nebudu po něm bažiti.

Ovoce tohoto citroníku, jehož svrchní část nakládá se do cukru a c i 
t r o n á t  v  cukrářství slově, překvapuje svým mohutným vzrůstem. Vídal jsem  
některé, jež mohly vážiti asi 4  kg, majíce velikost lidské hlavy.

Tím více vážím si lahodného ovoce, vyrostlého na stromě, jehož jméno 
N e p h e l i u m  l a p p a c e u m .  Podobou svou upominalo na plody divokého ka
štanu. V Indii jsou známy jakožto r a m b u t a n ,  mezi Malajci jakožto pu- 
l a s a n .

Příbuzný jeho druh jest d v o j s l í v e c  l a h o d n ý  ( N e p h e l i u m  Li č i ) .  
Byl nám předkládán na tabuli již v  čínských restauracích v San Francisku. 
Připomínám si ho tu proto, ježto sušené plody dvojslíváku vídají se často 
i v Praze u lahůdkářů jakožto č í n s k é  š v e s t k y .  Presl o nich píše, že „císař 
čínský, aby měl toho výborného ovoce hojnost, nutí své poddané celé stromy 
z Kantonu do Pekinu na vorech přivážeti, aby, až se tam dostanou, právě 
dozralé ovoce m ěly.“

Neméně zajímá přírodozpytce elipsovité ovoce z p a p a j e  o b e c n é ,  dopo
ručované pro výborné zažíváni. Tresti z papajek dobyté doporučují anglické  
listy s příslušnou a vydatnou reklamou. Vezměte do ruky ten neb onen žurnál, 
na východě vycházející, všudy uvidíte obraz papaje vedle slov, kterým se vy 
chvaluje jeho léčebná součást, zvaná p a p a j o t i n .  I u  nás ordinuje se papa- 
jotin za špatného trávení.

Banánky jsou v tropech chlebem vezdejším . Nesm ějí tedy chyběti ani 
při slavnější hostině. Mnohdy objeví se na tabuli celá palice mdlým ovocem  
obsypaná.

Vedle ananasů, bananů a oranžů s chutí chápe se host při snídani také 
marmelády, nechť již broskvové, jahodové, malinové a j. Láhev dobrého vína 
francouzského nebo dokonce snad i šampaňského usmíří naše travidla, sm ěsicí 
tropických pochoutek až příliš podrážděná.

„Kokosové vody“, t. j. čiré šťávy z nezralých ořechů kokosových, na
pijeme se jen k vůli zvědavosti a vyčerpáme tak nejpřednějši ovoce tropické 
tabule.

J .  K o ř e n s k ý :  Asie. 12
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N a  J a v u.

Dne 29. listopadu r. 1893 odjížděl jsein k lodi „Van D iem en“, jež měla
mě dopraviti do zaslíbené země, na niž těšil jsem  se celou cestu, co opustili
jsm e luzné Žaponsko. „Sm aragdový“ ostrov Java měl mi býti náhradou za 
ztracený ráj.

„Van Diem en“ jest loď holandská. Kurs její jest Singapore, Rio, Muntok 
na ostrově Bance, Batavie, Samarang a Surabaya na Javé.

Za lístek  prvé třídy do Batavie a zpět platí se 90  holandských zlatých.
Jakožto přírodozpytec měl jsem  přeplavní lístek o čtvrtinu lacinější. Postačí 
prostý průkaz o přírodovědeckých cílech cestovatelových, a každá agentura 
holandské té společnosti poskytne obvyklého sleveni.

Loď nebyla přeplněna, a každý z nás dostal po jedné kabině.
Po 8. hodině opustila loď přistav Singaporský, ubírajíc se stále na jiho

východ. Lodivoda vyprovodil nás z bludiště ostrovního.
A le i potom nebyla námořská plavba bez nebezpečenství. Vždyť krátce 

před naší plavbou ocitl se francouzský parník na m ělčině za hustého lijavce, 
pro nějž kapitán neviděl v před ani na krok.

Plujeme v  hlubinách osmi, dvanácti i  v ice sáhů. Tak alespoň vyčetl jsem  
u kapitána z námořské mapy.

O půl desáté ráno ukazoval teploměr v saloně 27° C., na palubě 28°. 
Voda zelenala se jako svinibrodská zeleň.

V pozadí modraly se hory, a obrysy palem kokosových ostávaly zrakům 
našim ještě dlouho patrny.

Na lodi „Van Diem en“ vypadalo vše vábně. Hanbu svému jmenovci 
nedělala. Panoval-li za guvernéra Van Diem ena takový řád ve východní Indii, 
jako panoval za našeho pobytu na lodi, jeho jm énem  uctěné, mohli býti guvernér 
i holandská vrchnost spokojeni. Veliký obraz Van Diem ena zdobí schodiště, 
vedoucí do salonu. Letopočet 1636— 1645 označuje dobu jeho působení.

Kapitán byl člověk srdečný a milý. Sotva že sám po lodivodovi přejal 
veleni, odhodil obuv a velel na lodním můstku bos, jakoby Kneipovu kúru 
prováděl.

O desáté hodině roznášeli malajští „hoši“ krupovku hostům na palubě 
v lenoškách usedlým, a brzy na to vyzvánělo se k tifinu, t. j. ke druhé snídani.

Loď „Van Diem en“ plula majestátně v zelených vodách. Tělo její se  
bělalo, jakoby labuť klidně po hladině se plavila. Doporučuji „Van D iem ena“ 
i s kapitánem všem, kdo mají chuť plaviti se ze Singaporu na Javu. Za dvakrát 
čtyřiadvacet hodin budeme u cíle. Dle plavebního řádu m ěla loď přibýti do 
Batavie, či vlastně do přístavu, řečeného Tandjong Priok, dne 1. prosince.

Tiíin na „Van Diem enu“ lišil se od předešlých, neboť obsahoval v sobě jen  
jídla studená. Ale bez c u r r y  nemohli jsm e se obejiti ani na půdě holandské.

Víte, co je  curry (karry)?
Všehochuť z rýže, m asa a kořenné omáčky, a koruna všech jídel v  Singa

poru, na Javě, Borneu, Sumatře, Ceylonu, Indii, na moři i na zemi. Gastro
nomové tvrdí, že by bylo lze napsati o tomto indickém pokrmu objemnou knihu.

V Rettigové Kuchařce curry ovšem chybí. Recept zněl by asi ta k to : Uvař 
rýži v solné vodě, uvař dále omáčku ze sem en kardamomových, jež jsou zápachu 
pronikavého, kořenného a chuti velmi ostré, kromě toho přidej pepře, cibule 
a tučného mléka kokosového, jež lze dostati toliko ve vlasti kokosovníku,
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a předlož na tabuli rýži i omáčku vedle rozličného masa, ryb, raků, vajec
a zeleniny. Host pak dle své chuti nechť sm íšeninu toho všeho sám si na
talíři připraví.

Kdo okouší toho jidla poprvé, mívá jazyk jako v ohni. Ale časem i této 
palčivosti člověk přivyká a nemůže si toho indického pokrmu dosti vynachváliti 
právě tak, jako velebí Ital polentu a Španěl puchero.

Curry přinášejí ti na stůl ne-li dvakrát denně, tedy alespoň jednou. Kdo
chceš v  Indii žiti, věz, že tě horko a curry na životní pouti neopustí. U  nás
tážeme se, jaké jest pivo, v Indii, zdali kuchař vaři curry sladké nebo peprné.

Po tifinu blížila se loď k Riu a  zakotvila několik set krokův od přístavu 
v samém průlivu. O třetí hodině přijala poštu a bosého vojína s řádem a se 
ženou, jež své silnější polovici jídlo připravuje a výzbroj v pořádku udržuje, 
a za dvě hodiny spěl koráb dále k Batavii.

O šesté hodině slunce již  zapadalo a ozářilo úchvatně celý kraj. Té 
velebné chvíle tím ostřeji vynikaly obrysy palem a ještě dlouho po západu 
tonuly v rudé záplavě.

Pravda, že smrákání trvá při rovníku mnohem kratší dobu nežli u nás, 
ale není pravda, že by den končil náhle. O jednu z východních báchorek byl 
jsem  tedy chudší.

Po šesté hodině ukazoval teploměr 29° C. Ta teplota potrvala i do noci.
Zatím počalo se za čiré tm y blýskati, a za deště přeplula loď o desáté 

hodině rovník.
Teplou noc prospal jsem  na palubě. Jedovatá stonožka neboli skolopendra, 

jež v saloně při večeři poprvé se nám zjevila, pletla se mi ve snách.
K ránu lilo se jako z konve a nebylo viděti ani na krok. Jen chvílemi

zašlehl blesk a osvětloval na okamžik rozvlněné moře.
Lijavcem  vypuzen uchýlil jsem se do své kabiny, abych zase šváby byl 

ze spaní vyrušován tak jako můj společník z Něm ecka, jemuž hladový ten
hmyz za tvrdého jeho spánku prst u nohy okousal.

O podobném příkladě zmiňuje se též dr. Mohnike ve svém líčení života 
v holandské Indii.

Po osmé hodině ranní rozeznávali jsm e již břehy ostrova Banky, cínovými 
ložisky tak proslulého.

Cínovec bancký neobjevuje se však v mateční hornině, jako jest u nás 
v Eudohoří porfyr, nýbrž v  nánosu křemenitém. Ryžováním jeho zaměstnáni 
jsou hlavně Číňané, vyvážení tam čínskými agenty jako do otroctví. K ý div, 
že trpělivost Číňanův leckdys přechází, a že dávají nespokojenost srocováním  
na jevo.

O deváté hodině zatáčela loď kolem majáku na ostrožně bancké založeného 
a zakotvila při Muntoku, nad nímž vypíná se horský hřbet, poznamenaný na 
námořské mapě anglické jakožto Menoebing of Monopijn (435 m.).

Nalézám e se asi při 2° 4 ' jižn í šířky a při 105° 9' východní délky.
O půl desáté věštila rána z děla vypálená, že naše loď přivezla poštu. 

Malým člunem odváží se do Muntoku.
V Muntoku je  silná posádka vojenská a sanatorium.
Temena horská tonula ještě ve mracích. Níže prokmitaly chýše domorodcův, 

ukryté mezi svěžím i kokosovníky a musami.
V Muntoku přijala naše loď několik vojínův. Všichni stiženi byli nemoci 

b e r r y  b e r r y ,  v  m alajském souostroví a jinde tak pověstnou.
Po dvouhodinné zastávce v  Muntoku plula loď opět klidně mezi ostrovem  

Bankou a Sumatrou, s níž západní větřík libou vůni až k nám přinášel. Vždyť
12*
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bylo ke břehům sumaterským nedaleko, zvláště k večeru, když brala se loď 
nejtěsnějším místem průlivu banckého. Tu v bažinách bylo lze rozeznávati 
ostrým sklem i obrysy památných kořenovníků, svým rozmnožováním tak vysoce  
zajímavých. Ci neslyšeli jste  snad nikdy o rostlinách živorodých, jejichž zárodek  
neostává v semeni uzavřen, pokud plod na stromě visí, ale má se k životu 
a světu, nežli ještě plod upadl, vyhání klíček mnohdy až 1 metr dlouhý, pořád 
jsa  ještě svou matkou živen a odchováván? Teprve potom odloučí se od m atky, 
opadává, v bažinné půdě se zachycuje a tělo své pomocí kořínků, jež v ně
kolika hodinách, tedy snad ještě  před přílivem mořským, trvale upevňuje a roz
sáhlé lesy m anglové (mangrové) se svým i soudruhy vytvořuje.

A nyni do Javanského m oře! Zmizel ostrov Banka, zelené ostrovy Luci- 
parské i nízké pobřeží východní Sumatry. Doprovázejí nás jenom  kusy utržené 
pevniny, šťavnatou zelení oku lahodící a volně jakožto ostrůvky v kalných  
vodách plující.

Po západu slunce ukazoval teploměr 30° C. V nočním šeru svítily na nebi 
opět blesky, a v  rozčeřené hladině plálo na milliony zelenavých a bílých světélek, 
vyzařovaných z drobnohledných bytostí, jež přirodozpytci označili jménem  
svítilky.

Jmenovaní živočichové vydávají světlo bilé, nejčastěji v  tropických mořích 
pozorované.

Dle všeho světélkují malá ta zvířátka proto, aby tím snáze našla potravu, 
aby kořist přivábila, aby se vzájem ně poznávala, aby oznam ovala blížící se 
nebezpečenství, aby nepříteli strachu naháněla a pod.

Také druhá noc přešla za lijavce, a dne 1. prosince o osmé hodině z rána 
viděly oči naše vypínati se v dáli javanské vulkány Salak a Gedeh. Asi do 
půl sta táhne se jich středem ostrova, majíce sourozence nejen na blízké  
Sumatře, ale také na ostatních ostrovích malajského archipelagu. Vizte jen  
mapu vulkanismu a uvidíte, co sopek se tam nahromadilo a co neštěstí a zkázy  
za dob historických bylo jim i způsobeno.

O desáté ráno prošli jsm e již beze všech nesnází celnicí a nejbližším  
vlakem  odjížděli jsm e z Tandjoeng Prioku do Batavie, pověstné kdysi zimni
cemi neboli m a l á r i e m i .

V B a t a v i i .

Nádraží přístavní jest velm i vzdušné, ale teploměr ukazoval proto přece 30° C.
V několika minutách hnul se vlak. Nepojedeme ani dvacet minut a budeme 

ve Starém m ěstě někdejší „Královny moře“. Tak nazývá se zhusta Batavie.
Konduktéři železniční jsou uniformovaní, ale bosi.
Vlak projíždí z počátku džanglí, v níž všeliké druby palem, musy, man

gostana, papaj a a chlebovník vedle jiných nádherných stromův a křovisek, 
opletených lianami, vytvořují houšti, oživené chýšem i domorodcův, kteří jediné  
v  bažinatých těch místech přebývati mohou v nejlepším zdraví a bezstarostně 
jako první lidé v ráji.

Samou zvědavosti nevěděl jsem , kterým oknem železničního vozu vyhlížeti 
mám do javanské přírody. Slavný byl to úvod do poesie té tropické vegetace. 
Nadšeně pozdravujeme půdu javanskou a zapuzujeme z m ysli všecky pomluvy 
o Batavii, stále ještě v knihách rozšiřované.
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Ve staré Batavii se neusadím e. Tam jen úřadové, banky a agentury 
zaujaly své misto. Zajedeme si raději do útulnějšího m ěsta nového, jež slově 
W e l t e v r e d e n .  Tam žije se blaze, jak  již holandské to jm éno vypovídá.

Opustiv vůz železniční, zasedám se svým  soudruhem poprvé do dvou
kolového povozu, a obráceni jsouce k sobě zády po tamějším zvyku, spějeme 
do hotelu des Indes.

U lici, kterou jedem e, vedena je také parní tramway, protínající na jih 
všecka předměstí.

Tím směrem veden je  též úhledný průplav, v němž proudí spíše rozdělaná 
barva nežli voda. V té kalné vodě koupají se Javanky náruživě, zahalené  
v  obvyklý s a r o n g .  Že v  té kalné vodě bude se práti také naše bilé prádlo 
nenadáli jsm e se.

Hotel, v  němž jsm e se ubytovali, byl četně navštíven. Jen stěží mohli 
jsm e býti ubytováni za denní poplatek 6 holandských zlatých.

Dám y v jídelně usazené byly po tamějším zvyku v úplných nedbalkách  
s vlasy spuštěnými, téměř tak, jakoby byly právě z postele vstaly, mládež pak 
nem ěla na sobě více nežli dlouhou košili. V takovém oděvu chodí dívky do školy.

Páni dostavovali se ke stolu rovněž po domácku v bílých trepkách, v  bilé 
haleně a širokých spodkách.

Toliko večer zasedá se k tabuli v  oděvu jako plesovém.
Nedbalková toiletta byla nám tím milejší. U vykali jsm e jí již dávno před 

tím, a pro teplotu třicetistupňovou a více jest jako stvořena. Za takových  
okolnosti je vedro na Jávě zcela snesitelné.

Zprávy o hrozných vedrech tropických na Jávě jsou obyčejně přehnané. 
Srovnejme jen  střední největší teplotu malajského souostroví a průměrnou nej
vyšší teplotu středoevropských m ěst:

Singapore . . . .  3 3 -G° C. V í d e ň .........................33'5° C.
B a ta v ie ........................32-7° C. B e r l i n  3 3 -0° C.
Buitenzorg . . . 30T ° C. Mnichov . . . . 30  4° C.

Z toho jde, že středoevropská m ěsta neostávají v  těchto nejvyšších 
teplotách za m ěsty v tropech položenými.

Poměr střední teploty roční v  tropech a střední teplota července jeví se 
asi takto:

Singapore . . . .  2 6 ‘7° C. V í d e ň .........................2 0 ,5° C.
B a ta v ie .................... 25  9° C. P r a h a .....................19-8° C.
Buitenzorg . . . 2 5 ‘0° C. B e r l í n .........................18-8° C.

Nejsou tedy největší teploty známkou tropického vedra, nýbrž stálá  
vysoká teplota za dne i za noci a nepatrné rozdíly mezi nejvyšší teplotou za 
dne a nejnižší teplotou za noci. V Buitenzorgu jest na příklad střední teplota 
roční 25° C., střední teplota nej teplejšího měsíce, totiž září, 2 5 5 °  C. a střední 
teplota nejstudenějšího m ěsíce (února) 24\5° C. Jak nepatrný to rozdíl, obná
šející pouze jeden stupeň! V Praze naproti tomu činí rozdíl ten 2D 4°C .

Za našeho pobytu v m ěsíci prosinci obnášela teplota v Batavii ráno 
o šesté hodině 25° C., v poledne 2 9 — 31° C., k večeru 26° C. Nejpříjemněji 
jest tedy za doby ranní.

Odpoledni dobou pravidelně pršelo, někdy lilo se jako z konve, a lijavec  
potrval až do časného rána, kdy již na koně jsm e zasedali. Hotovili jsm e se  
tou ranní dobou ke vzdálenějším  vyjíždkám  do pralesů a ke  kráterům pam át
ných sopek javanských.
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A s dobrou jsm e se vždycky potázali, opouštějíce lůžko již o čtvrté hodině, 
abychom po polednách mohli býti zase zpět. Jen jedenkrát stihl nás hrozný 
lijavec, podobný průtrži mračen. Takové však jsou na Jávě za doby dešťův 
úkazem pravidelným.

V Buitenzorgu, kam jsm e z Batavie odjeli, prší nejvíce v lednu, a naprší 
tolik vody za jediný měsíc, co v Praze za celý rok. Ročních srážek počítá se 
tam téměř desetkráte tolik co v Praze, t. j. asi 450  em. Za těch dešťů bijí 
blesky a rachotí hromy bez přestání. Obětí stávají se také četné stromy bota
nické zahrady Buitenzorgské. Domy zůstávají tam od blesku ušetřeny, a proto 
po bleskosvodu není nikde ani památky.

Stromy, do nicbž blesk udeřil, nejeví na sobě žádných popálenin a trhlin, 
ale následky elektrického výboje ukazují se brzy na žlutých listech, které 
věstí úplnou zkázu a smrt zachváceného obra.

Štěstí bývá, udeří-li hrom do lijany, vinoucí se mnohdy až k samému 
vrcholku stromu. B lesk sveze se po přirozeném tom bleskosvodu, a život stromu 
je  zachován.

Ěeditel zahrady Buitenzorgské, doktor Treub, upozornil mě na skupinu 
kokosových palem, jež byly bleskem  zabity.

Čtrnáct starých kokosovníků vzalo jednou ranou za své. Územ í, na němž 
bleskem  zasažené palmy se rozkládaly, mělo v  průměru asi padesát kroků.

Měl bych nyni vyličovati javanské dojmy, které mě ještě stále živě ovívají. 
A le zkušeností nasbíral jsem  tam tolik, že obšírné vypravování své budu moci 
uložiti ve své „Cestě kolem světa“.

Batavia, Buitenzorg, Soekaboemi, Bandoeng, Lembang, Tangkoebanprahoe, 
Garoet, Papendaijang, Tjisoeroepan, Tandjour a Sindanglaja jsou místa mého 
krátkého přebývání na smaragdové Jávě.

Vrátiv se do Singaporu, podnikl jsem  vycházku na poloostrov M alacký 
a to do sultanátu Džohorského, načež nastoupil jsem  rakouskou „Vindobonou“ 
námořskou cestu přes Penang k ostrovu Ceylonskému.

V zemi posvátného slona.

Staří Egypťané měli u veliké úctě býka, ptáka ibise, krokodýla a kočku. 
Pochovávali je  ve vší uctivosti na hřbitovech, když jejich mrtvá těla vonnými 
mastmi byli napustili a v mumie upravili.

V některých krajinách indických uctívají lidé opice hanumany a proka
zují jim ve chrámich takovou úctu, jaká jenom Bohu přísluší. Mohli byste se 
o tom přesvědčiti, kdybyste navštívili památné město Benares při posvátné 
řece, jejíž jméno Gangá nebo Ganges. Aby Hindové dali na jevo svou oddanost 
k hanumanům veřejně, postavili íěm opičákům dokonce i cbrám, ve kterém se 
opice prohánějí jako ve volné přírodě. Zajisté se tomu divíte a řeknete si 
v duchu: Což pozbyli ti lidé rozumu?

V jiných zemích asijských koří se  lidé bílým slonům a zacházejí s ta
kovými vyvolenci jako s knížetem. Majíť oni svůj palác, své statky, dvoře- 
nínstvo, ministry a družinu ohsluhovatelů.

V uctívání takovém proslula zvláště země, zvaná B i r m a .
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Pohlédnete-li na mapu jihovýchodní Asie, uzříte tam několikero zemí. 
Jedna označena jest jménem A s  s a m ,  jiná slově S i a m, K o č i n č i n a ,  T o n k i n ,  
A n n á m ,  K a m b o d ž a ,  H o ř e j š í  B i r m a ,  D o l e j š í  B i r m a  a j.

Země ty  poznamenávají se na mapách rozličnými barvami, aby bylo 
patrno, kterému státu ta území náležejí. Z vysvětlivek byste se dověděli, že 
Kočinčina, Kambodža a Tonkin jsou osady francouzské, Birma anglická atd.

Y některých těch zemích vládli ještě do nedávná samostatní vladaři. Ale 
výbojní Angličané zmocnili se těch krajů a rozhojňují výtěžkem  domácí svůj 
blahobyt.

Nad některými zeměmi v Asii drží Angličané zdánlivě jenom svou ochrannou 
ruku, vysýlajíce ke dvoru tam ějších knížat své rádce, kteří za asijské ty mocnáře 
mysli a vládnou.

Ovládáni takové jest pro mnohé ty kraje jenom štěstím, protože domorodí 
vladaři zacházeli se svým i poddanými nelidsky a krůtě.

Tak bývalo i v  Hořejší Birmě ještě před desíti lety. Proto byl té doby 
tamější král sesazen a uvězněn v R a n g u n u ,  hlavním m ěstě Birmy Dolejší.

Hlavním městem v Birmě Hořejší jest M a n d a l a j .
Cestovatelé, kteří Birmu navštívili, vypravují o ní zajímavé zkušenosti. 

Vypovím zde jenom v krátkosti, čeho jsem  se o Birmě dočetl v cestopisu, jejž  
napsal Otto Ehlers.

„Zástupcové Indické vlády v  Mandalaji přijali mě velmi srdečně a vykázali 
mi za obyt komnaty v paláci, v  němž před r. 1886 ještě  birmský král Thiba 
přebýval ve vší nádheře. Angličané uznali za dobré sejmouti s něho starosti 
vladařské.

Až do r. 1858 měli birmští vladaři své sídlo v Amarapuře a v Avě. Obě 
ta místa leží nedaleko M andalaje při levém  břehu řeky Iravady. Král Mindunmin 
nerad viděl, že na blízku jeho residence pluji po řece anglické parolodi, a proto 
opustil Amarapuru a vyhlédl si Mandalaj za královské zátiší. Tam dal si postaviti 
palác, jenž vzdálen jest od Iravady asi hodinu cesty.

Za králem táhli všickni velmoži a s těmi pak obchodníci a řemeslníci. 
Za nedlouho vypučelo tam město asi se sto tisíci obyvateli. K obraně města  
jakož i proti povodním opatřeno bylo m ěsto kolkolem hrázemi. Palác rozkládá 
se uprostřed m ěsta a zaujímá se zahradami ohromné prostranství.

Kamenných budov má město velmi málo. Dřevěná stavení vyhovuji celé 
Birmě nejlépe, spočívajíce volně na pilotách.

I vysoké pagody zbudovány jsou ze dřeva. Postavili je  buď na památku 
zesnulému knížeti nebo k uctěni Buddhy. O mnohých pagodách se tvrdí, že 
v sobě taji nějaký ostatek z posvátného jeho těla.

Pagody birmské jsou vyzdobeny fantastickými řezbami; zvláště jsou oblí
beny obrazy draků a jiných vybájených oblud. Mnohé z těchto staveb, jimž 
Birmané k j a u n g y  říkají, jsou pozlaceny nebo postříbřeny a vyloženy zrcádky.

Slovo pagoda v řeči birmanské se nevyskytuje. Vzniklo zajisté ze sanskrt- 
ského názvu d h a t u g a r b h a  nebo d a g  op . Sanskrtské d h a t u  značí ostatek, 
g a r b h a n  skříň, schránku. Celé slovo znamená tedy tolik, co hrobka.

Pagod jest v  Madalaji na tisíce, ale jenom některé prosluly svou ne
obyčejnou svatosti. K těm putuje na tisíce poutníků, aby se pokořili zakladateli 
učení buddhistického. Arekanská pagoda přechovává v sobě obrovskou sochu 
toho světce. Nádherné kláštery s tisícerými malými pagodami a věžičkam i ji 
obklopují.
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Ale nežli poutník k té soše se dostane, jest mu projiti dlouhou arkádou, 
na jejíž stěně vym alovány jsou všecky hrozné vyjevy, jaké očekávají hříšníka  
v buddhistickém pekle.

Hned na blízku usadili se kramáři se všelikým  zbožím. Tam usazeni 
jsou i ptáčníci, kteří cbovají v  zajetí rozličné opeřence. I ti mají dobrý odbyt. 
Zbožní poutníci rádi kupují cbycené ty pěvce, a zaplativše za ně žádaný obnos, 
pouštějí je  na svobodu. Dom ýšlejí se, že vykonali bohumilý skutek.

V rybnících, které si klášternici v Asii při božištich rádi zakládají, hemží 
se m nožství ryb a želv. I k těm chovají se Birmané útlocitně: kupuji od mnichů 
trochu vařené rýže a nakrmují hladovou zvěř.

K vyznavačům  jiného náboženství, chovají se Birmané zcela jinak nežli 
bramíni v  Indii. Jsou snášelivi a cizince se neštítí, protože buddhista vidí 
v každém člověku přítele a bližního, ať jest křesťan nebo žid, Hindu, Pars, 
pohan. Vrchol buddhistického štěstí záleží v  odříkání se světa, a toho může prý 
člověk dojiti nejlépe v klášteře. Proto je  v Birmě tolik řeholníků. Potkáte je  
na všech cestách. Chodí zahaleni ve žluté plachetce. Hlavu mají oholenou 
a nepokrytou, nechť praží slunce jakkoli. V ruce nosí mosaznou nádobu a chodíce 
dům od domu, žebrají. Za dárky neděkuji. Dárce může býti rád, že se mu 
naskytla příležitost vykonati dobrodiní podle slov Buddhových.

Ostatních věcí, které má birmský p u n g  i (řeholník) při sobě, není mnoho. 
Ale vějíř jistě nechybí. Vějířem má si zakrývati obličej, má-li potkati ženštinu. 
Rozumí se, že toho předpisu málo který pungi šetří.

Mnozí birmšti řeholnici živí se jen žebrotou. Někteří vyučují mládež svého  
okrsku. K dyby nebylo těchto řeholníků, sotva by každý Birman uměl čisti a 
psáti. D ívky ovšem do školy nechodí.

K pocestným jsou birmšti řeholnici velm i pohostinni. Rádi oplácejí, co 
jim  bylo od jiných prokázáno. Skoro všickni pocestní přicházejí do klášterů 
jako do hospody. Také Evropané uchylují se k nim na nocleh. Britská vojska  
zastavují se tam vždycky, jsou-li na pochodu, a netřeba jim bráti s sebou 
stany. V čas potřeby ubytuje se vojsko i v sam ých svatyních a přespává noc 
ve společnosti pozlacených bůžků. To však poutníkům nepřekáží v pobožnosti. 
Vojín při oltáři ubytovaný nevyruši buddhistického vyznavače z jeho rozjímání.

Birmané pokládají si za čest býti řeholníkem alespoň na chvíli, snad jen  
na čtyřiadvacet hodin. I bohatí rodičové dopřávají toho štěstí svému synovi a 
posýlají ho na den do řehole.

Obřad vykoná se ve vší okázalosti. Jinoch vyzdobí se zlatým nebo stří
brným brokátem a šperky a odvádí se z otcovského domu do kláštera. Tam  
obolí se mu hlava a ustrojí se v  jednoduché roucho řeholní. Den na to lze ho 
viděti, an chodí po ulici a žebře o almužnu. Po uplynuti dne vrací se bývalý  
řeholník k rodičům.

Vzorní řeholnici těší se u lidu veliké vážnosti. Zemře-li představený klá
štera, pochovává se ve vší slávě. Pohřeb takový vyžaduje velikého nákladu. 
Od jeho smrti uplyne mnohdy několik neděl, měsíců, ano i let, nežli sebeře 
se tolik peněz, aby mohl býti okázale pohřben. Za takových případů přecho
vává se mrtvola zesnulého mnicha v medu a vystaví se na katafalk. Zatím 
peníze se scházejí a řemeslnici mohou budovati dřevěnou pyramidu, v niž figury 
obrovských bílých slonů hrají důležitou úlohu. Celá ta budova třpytí se zlatém  
a vypadá nádherně. Když je  zlatý ten stojan hotov, položí se rakev s nebož
tíkem na nejvyšší místo pyramidy a zapálí se. Pestrobarevné rakety činí plamen 
hranice malebnějším.
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V Biriuě jsou také kláštery pro řeholnice. T y  odívají se v plachetku 
bílou. Živí se rovněž jenom žebrotou, ale peněz, zlata, stříbra a drahých šperků 
nesmějí přijímati.

K láštery birmské mívají pěknou polohu. Birmané se těší z malebných krajin 
a mají přírodu u veliké lásce.

Úchvatný jest rozhled s blízkého vrchu města Mandalaje. Rozkoše té 
nemohl jsem  se ani dost nabažiti. Přes hodinu seděl jsem  tam u nohou obrov
ského Buddhy, jehož pozlacená socha drží žehnající pravici nad městem. Cesta 
na tento vrch byla za vedra 40° C. dost namáhavá.

Za svého pobytu v Mandalaji chodil jsem  každého rána do bazarů. Tlu
močník můj mě doprovázel. S potěšením jsem  si prohlížel skvostné látky hed
vábné, které dovedou Birmané vkusně utkávati, potom výrobky z vytepaného  
stříbra, práce lakové a jiné.

Na ovocném trhu bavily mě plody birmského rostlinstva, jako jsou na př. 
banány, kokosové ořechy, papajky, ananasy, melony, hrozny, hrušky, fíky a j.

Na rybím trhu třpytily se duhovými barvami mnohé druhy ryb, vylovených  
z mohutného proudu Iravadského.

Na trzích a v bazárech bylo sice všudy živo, ale všecko šlo hladce a bez 
hluku, lomozu, křiku a hádek. Rád jsem  mezi birmským lidem prodléval. Jsouf 
Birmané způsobní a zdvořilí jako málo který národ ve světě. Myslím, že ve 
dvorném chování stavětí se mohou po bok jenom Žaponcům.

Birmanky nejsou sice vynikajícím i kráskami, ale jejich způsoby činí je  
půvabnými a zajímavými. I když berou do ruky doutník, aby si zakouřily, 
počínají si ušlechtile.

Mladá Birmanka a birmský hošík jsou si velice podobni. Jenom nesnadno  
lze je  rozeznati, protože skrovný oděv jejich valně se neliší. Z té příčiny teto- 
vuje se každý hoch před čtrnáctým rokem svého věku od kolen až k bokům. 
Za tetováni jedné nohy platí se tam asi dva zlaté. Ozdoby modrého toho 
tetování záležeji obyčejně v obrazích draků, tygrů, lidí a j.

Ě ekl jsem , že oděv Birmanů jest velm i skrovný. Pracovní lid chodí skoro 
tak, jak  ho Pán Bůh stvořil. Pestrý pás z látky bavlněné nebo hedvábné  
obaluje jeho boky.

Tetováni není u Birmanů tak bolestné, jak  si myslíme. Požívání opia před  
operací otupuje jejich čivy v té míře, že výkon ten snadno snášejí.

Krásné fotografie birmského lidu a krajinek zajímavé té země prodává 
v Mandalaji znamenitý fotograf Beato, rodem Vlach. Má o světě tolik zkuše
ností, že každý cizinec utíká se k němu o radu. Signor Beato rád a nezištně  
každému vyhoví a dobře poradí.

Z Mandalaje do Amarapury jest asi deset kilometrů cesty. K té vyjíždce  
dal jsem  si osedlati koně. Jel jsem  po proudu Iravadském. Cesta vede přívě
tivými dědinami. Bambusové domky, postavené na vysokých pilotách, líbily se  
mi velice. Dobytek, na venkově chovaný, jest dobře živen a s láskou od Bir
manů ošetřován. Tu lásku osvědčují Birmané též ku ptactvu, a kde jen mohou, 
sypou tam pěvcům potravu k zobání. Jak surově chová se naproti tomu oby
vatelstvo v Indii! Pravda, že Hindu nezabil by vola ani za živý svět, ale 
z ukrutného trýznění nečiní si výčitek.

Na celé té cestě usm ívala se na mne příroda a její lid. Žebráků jsem  
nikde neviděl.

Královské město Amarapura mělo ještě r. 1858 skoro sto tisíc duši, nyni 
má jich sotva pátý díl.



Obyvatelstvo města činilo dojem lidí přičinlivých a pracovitých. Zvláště 
ženy horlivě tkaly hedvábí, a to v domech i pod širým nebem.

Z bronzových výrobků prosluly v  Amarapuře zvláště gongy. Zvuk jejich 
jest velmi lahodný.

Mnohé paláce Amarapurské leží nyni v  ssutinácb, a tam, kde ještě  nedávno 
skvěly se nádherné sady a zahrady, brázdí si pluh cestu ke zvelebení polařství.

Slunce již zapadlo, když vracel jsem  se do Mandalaje. Cestou potkával 
jsem  birmské povozy. Jsou zcela ze dřeva. Po železe není v nich ani památky. 
Pohybuji se na dvou kolech. Dva voli je  táhnou. Takových povozů jela dlouhá 
řada. Kola jejich vrzala pronikavě. Ale skřípání takové vozkům se líbí. Cím 
vice kára vrže, tím veseleji vozka se tváří.

Prachu, který vozy způsobovaly, užil jsem  více nežli jsem  si přál. Pro 
tmu nemohl jsem  však povozníky předjeti. Pozdě přijel jsem  do Mandalaje 
a hasil jsem  hroznou žízeň. Několik notných doušků piva ovlažilo zase vyprahlé 
mé hrdlo.“
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Návštěva rubínových dolů v Mogoku.

V horách na sever od Mandalaje památné jest místo M o g o k .  Ode dávna 
slyne bohatstvím drahého kamení, zvláště pak skvostných rubínů.

Cestopisec Ehlers navštívil ten kraj severobirmský a vypovídá o něm asi 
následovně :

Laskavosti anglických úřadů byl mi nabídnut vládní parník, kterým jsem  
se mohl plaviti po řece Iravadě k proslulému nalezišti rubínů v Mogoku. Parník 
opustil přístaviště z rána o 6. hodině. Byl vyzbrojen několika děly a plul proti 
proudu dosti rychle.

Po dvouhodinnó plavbě přirazili jsm e do M e n g u n u .  Stinné stromy man
gové byly toho kraje ozdobou. Tam vypíná se kolosální pagoda. Počal ji stavětí 
král M eng-tara-gyje, ale nedostavěl ji. Zemětřesení, které tam r. 1839 panovalo, 
otřáslo pagodou do základu. Následkem  toho leží kolem ní mnoho rozvalin 
a trosek. Nicméně má ta pagoda ve výšce ještě  asi padesát metrů.

Iravady vine se v  těch severních končinách birmských klikatě. Kopců 
přibývalo víc a více, za to však ubývalo vedra.

Druhého dne večer dostihl parník nepatrné osady, jež slově T e b e t y a n .  
Tam skončena byla naše plavba po Iravadě.

Třetího dne z rána dal jsem  se ve společnosti tří anglických důstojníků 
a svého sluhy na mezcích na další cestu. Silnice tamější jest výborná. Při ní 
založeny jsou stanice poštovní, telegrafní a vojenské strážnice. Tam může 
cestující pohodlně nocovati. Za obyt propůjčují se mu zvláštní místnosti. Jsou 
vystrojeny vším, čeho by pocestný potřeboval.

Obyvatelstvo těch krajů znepokojováno bylo dříve často loupežníky, avšak  
anglická správa učinila tomu již konec. Patroly, konající na silnicích strážnou 
službu, překážejí lupičům v jejich záměrech. Loupežné výpady přihazují se 
v těch krajinách jenom pořídku.

Osadníci tohoto území, zvaného Šan, odívají se jinak nežli B irm ané; nosí 
široké kalhoty bavlněné nebo aksam itové, krátké kazajky a na hlavě slaměný 
klobouk s pestrým třepením.
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Pochod náš trval tři dny. B yl namáhavý, ale vábivý.
Konečně jsm e byli v  Mogoku. Vystoupili jsm e, počítajíce od svého v ý 

chodiště v Tebetyanu, do výše  asi 1400 metrů. Rubínové doly prostírají se 
ve výši asi 1700 metrů nad hladinou mořskou.

Do těch míst málo kdo z Evropanů přichází. Ale i tam našel jsem  své 
krajany. Major Kunhardt, potomek hamburské rodiny, pozval mě k sobě do 
bytu. B yl jsem  jeho hostem po čtrnáct dní. Čas ten počítám mezi nejšfastnější 
okam žiky svého života.

Pohled z verandy mého příbytku jest unášející. Pode mnou rozloženo jest 
město asi se 6000  dušemi. Dom ečky jeho vypadají malebně. Pokryty jsou  
slámou. Nad nimi košatí se koruny bujných stromů. V ížky a pozlacené pagody  
vypadaly m ezi ostatními stavbami velmi malebně. Oplétavé rostlinstvo, jež  
vinulo se kolem štíhlých těch ozdob, činilo je tím zajím avější.

Na polích zrcadlila se hladina vodní. Byla to samá pole rýžová právě 
zavodněná a upravená pro osivo. Zdálo se, že krajina proměněna jest v  jediné  
jezero, z něhož jen m ísty pozvedala se zelená oasa s chýškou hospodářovou 
nebo s rozlehlým klášterem. Bylo patrno, jak buddhističtí bonzové hoví si 
v klášterním nádvoří a buší na bronzový triangl. Lahodný ten zvuk daleko 
se rozléhal po okolí a hlásal čest Buddhovi tak prokazovanou. Bylo viděti, 
jak jinde slavnostní průvod se ubírá, aby uctil památku hošíka, jenž na krátkou 
dobu zasvětil se životu řeholnickému. Zástup lidí, oděných v hedvábná roucha 
doprovázel mladébo mnicha do kláštera. Také hošík skvěl se v  lesku jako 
jeho koník, na němž pungi seděl jako vítěz.

Toho dne byla neděle a v rubínových dolech se nepracovalo. Ale i ve  
všedních dnech panuje v kraji klid přes všecku horlivost pracovního lidu. 
Y počínání každého obyvatele zračila se odměřenost a rozvážnost s laskavostí 
a jemností. Mně zdálo se, že žiji mezi lidem rajským.

Hory, které se z Mogockého údolí vypínají, skládají se z ruly, proložené 
místy vápencem. Vápenec ten jest ložiskem  proslulých rubínů, spinelů, amethystů, 
křišťálů, světlých, žlutých, zelených a modrých safírů, korundů, m ěsíčků a j.

Vrstvy takové déšť stále vyplachuje a unáší je  v dolinu. Nánosy ty jsou  
nejlepším nálezištěm zmíněných drahých a polodrahých kamenů. Avšak také 
založeny jsou šachty v  m atečné hornině, z nichž se rubinonosná hornina na 
den vynáší a vodou vypírá.

V Mogockých dolech pracuje se již od mnohých let. Dříve náležely  
birmským králům, kteří dávali z nich ryžovati drahé kameny již před 260 lety. 
Praví se, že vynášely ročně asi dvě stě tisíc zlatých. Od r. 1887 pronajala je  
anglická vláda zvláštní společnosti Londýnské, jež  odvádí z nich ročně asi 
čtyry sta tisíc zlatých nájemného.

N ejlepší rubín, jenž byl v těch dolech nalezen, měl cenu asi půl třetího 
sta  tisíc zlatých, ale takové nálezy náležejí k  velikým  vzácnostem.

Obecně se m yslí, že diamant jest kámen nejdražši, ale tomu není tak. 
Zkušeni znalci drahých kamenů přisvědčí mi. Stojí-li na příklad diamant 
o váze pěti karatů 4000  zl., má rubín téže váhy do sebe ceny asi devět
kráte větší.

S pravou rozkoší díval jsem  se na ryžováni drahých kamenů v dolech 
M ogockých a jako dítě hrabal jsem  se v  pokladech nastřádaných ve  skladištích  
podnikatelstva. Ale za všecku dobu svého pobytu v Mogoku nedočekal jsem  
se toho, aby byl nalezen v ryžovně větší rubín, jehož cena by převyšovala  
hodnotu asi dvou set zlatých.
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Dělníci, kteří ryžováním drahých kamenů v Mogoku se zaměstnávají, jsou  
sm íšenci Šanů a Číňanů. Těla jsou svalnatého. V práci jsou velm i vytrvali, 
spolehliví a mírumilovní. Přiznávají se k učení Buddhovu.

Ve všem  obyvatelstvu kolem Mogoku lze pozorovati blahobyt. Ba možno 
říci, že má tam každý mnohem vice nežli potřebuje. Toho nadbytku užívají 
lidé k zabezpečení posmrtného blaha: zakládají pagody, kláštery, odkazují 
peníze na krmení zvířat, k oslavě nejmilejšiho světce Buddhy a pod. Všickni 
rádi by se dočekali po smrti lepšího života a znovuzrození. Všickni věří, že 
jejich duše ocitne se jednou v jiném tvoru, z kteréžto příčiny projevují tolik 
soucitu a lásky ke zvířatům. U ctívajíce zvíře, uctívají zároveň duši člověka, 
která se do živočicha přestěhovala.

K oslavě Buddhy pořádají se též divadla, ve kterých si obyvatelstvo  
velm i libuje, dostavujíc se k představení ve svátečním  oděvu. D iváci zasedají 
na rozprostřené rohožky. Herci a herečky upravují svůj šat před tvářemi všech 
diváků. Hraje se několik dní a několik nocí nepřetržitě. Z té příčiny hraje 
divadlo dvojí personál. Když jedni hraji, druzí odpočívají, jedí, pijí a spí. 
Po dvou nebo třech hodinách herectvo se vystřídává. Kašpárkové hrají na  
jevištích důležitou a vděčnou úlohu. Šprýmům jejich směje se celé divadlo.

D ivadla taková pořádají na svůj účet zámožnější lidé a hostí účastníky 
čajem, pečivem, salátem, listem betelovým a doutníky.

Rozumí se, že takové divadlo neobejde se bez hudby. Bubny, gongy  
a flétny jsou hlavní nástroje. Spusti-li hudebníci na plno, vypadá hlučná 
skladba Vágnerová proti muzice burmské jako něžné pianissimo.

Ěeholníkům není dovoleno divadla taková navštěvovati, ale proto přece 
nejsou při rozdávání zkráceni. Hostitel pamatoval i na tyto sluhy Buddhovy 
a vystrojil jim bohatě podstavce, které upomínají na vánoční stromky, na pod
stavcích těch zavěsil slunečníky, vějíře, polštáře, košťata, m ísy, koberce, sušené  
ryby, konservované ovoce, kalifornský med, svíčky, nože, nůžky a m. j. T a
kových stromků bylo patnáct. K aždý byl určen pro jeden z patnácti blízkých  
klášterů.

Ěečená slavnost, kterou pořádal bohatý nájem ce dolů, trvala jenom dva 
dny, ale stála prý asi deset tisíc zlatých. N avštívil jsem  toho štědrého dárce 
v jeho domečku. Ač byl boháčem, žil přece jednoduše jako všickni ostatní 
osadnici. Burmani nejsou lakomci. „Co mi je  plátno zlato, když ho nemohu 
užiti,“ řekl mi bohatý pan Mung Hmat. „Najdu-li cenný rubín, za nějž utržím 
hodně peněz, stavím klášter, pagodu, nový most a pořádám slavnost, při níž 
radovali by se všickni se mnou.“

A tak jako jedná Mung Hmat, jedná celý národ v Birmě, každý podle 
svých příjmů.

V Mogoku jest velm i draho. V sousední Indii koupiti lze mandel vajec  
asi za deset krejcarů, kuře za tolikéž. V Mogoku však platí se za potraviny 
tolik, jako za obleženi Paříže: vejce stojí tam asi 25 kr., kuře asi 2 zl. 50  kr., 
jeden brambor 6 kr. Sluhovi v  Indii plativá se m ěsíčně asi 5 zl., v  Mogoku 
šestkráte tolik. Pochopíte, že ředitel ryžoven Mogockých dostává ročně větší 
služné, nežli nejvyšší úřadníci ve státech evropských. Zmíněný ředitel Kunhardt 
bere totiž ročně asi čtyřicet tisíc zlatých služného.

Zpáteční cestu z Mogoku nastoupil jsem  do Thebetyanu a po Iravadě 
ještě  dále vzhůru. Tak dostal jsem  se do severních krajů Birmy Hoření. Tro
pická vegetace neopouštěla nás ani na chvíli, a divoké peřeje, jim iž parník se  
ubíral, nadchly mě k zaslouženému obdivu.
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Unesen půvaby přírodními, zam ýšlel jsem  z Barnu podniknouti výlet ještě  
asi 250 km  na sever k dolům nefritovým.

Tuhý ten kám en jest u Číňanů a jiných národů asijských velice oblíben 
a  jakožto šperk nade všecky jiné vážen. Mnohý náramek z něbo vysoustruho- 
vaný stojí padesát i vice zlatých. I  chudá dívka pokládá se za nej šťastnější, 
m ůže-li se zeleným tím drahokamenem ozdobiti, ačkoli tvrdost toho kouzelného 
nerostu jest menši nežli tvrdost křemene.

K radě vládního zástupce v Barnu upustil jsem  od svého úm yslu navštíviti 
naleziště nefritové a vydal jsem  se zpět do Mandalaje. Plavba ta trvala čtyry dny.

Z Mandalaje plavil jsem  se po Iravadě do Rangunu. Na té cestě potkávali 
jsm e četné koráby, které pravidelnou plavbu mezi Rangunem a Mandalají po 
mohutné té řece zprostředkují. Každý takový koráb proměněn jest po stranách 
zároveň v bazár. V něm lze koupiti vše potřebné pro domácnost a pro radost. 
Kdykoli koráb přirazí ke břehu, přicházejí kupci na palubu a vstupují na loď 
jako do plujícího krámu.

V Rangune přijal mě do svého soukromého bytu náš m ilý konsul. Pokládal 
jsem  jeho pozvání za veliké štěstí, ježto tamější hotely mají špatnou pověst.

Z cesty po Ceylonu.

Dne 23. prosince z rána uzřel jsem  v červáncích vycházejícího slunce 
jižn í břehy ostrova Ceylonu. Sedmidenní plavba Indickým  oceánem byla u konce.

S nadšením pozdravil jsem  ostrovní tu půdu a nedočkavě pohlížel jsem  
ke korunám štíhlých palem kokosových, v nichž prokmitaly již z dáli bílá  
staveni přístavního města Kolomba.

Co jsem  kdy o Ceylonu slýchal a čítal, bylo tak vábné, že usm yslil jsem  
si poznati tropický ten kraj podrobněji.

Již staré jméno toho ostrova bylo s to přilákati cizince k čarokrásnému 
Ceylonu. V sanskrtu slově ostrov ten L a n k a ,  t. j. šťastný ostrov, u Arabů 
S i l a n - d v i p a ,  t. j. ostrov Silan, z čehož utvořili Portugalci Z e i l a n ,  Holan
ďané C e y l a n  a Angličané C e y l o n .

Buddhisté nazývají Ceylon perlovou náušnici ve tváři Indie, Číňané po
jm enovali ho zemí drahých kamenů, Ěekové nazvali jej ostrovem rubínovým  
a hyacintovým, muhammedáni pak dokonce druhým rájem Adamovým a Eviným.

Ceylon zasluhuje té cti a slávy. V soutěži s jiným i ostrovy tropických 
krajů přísluší mu palma vítězství. Nadarmo nevyzdobuje se ceylonská mince 
obrazem štíhlé té královny říše rostlinné, jejíž ovoce spatřuje se v kokosovém  
háji po celý rok.

Rakouská loď „Vindobona“ opatrně veplula do přístavu Kolombského. 
Vedeni její bylo svěřeno zvláštnímu lodivodu, jenž na dané znamení ke korábu 
přirazil a vedení od kapitána přejal.

Jen znenáhla byla „Vindobona“ v přístavě umístěna. Sotva že však byl 
m ůstek spuštěn, již šplhali se po něm na palubu prodavači ochočených papoušků 
a nabízeli je  na prodej po jedné rupii, což jest asi 80  krejcarů dle našich  
peněz. Jiní chtěli odbýti výrobky ze želvoviny, z ostnů dikobrazích, šperky ze 
třpytných měsíčků (adulárů) a pod.
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Mně však vice záleželo na tom, abych zamluvil si příbytek v  tamějším  
hotelu, proto dal jsem  se převézti v  ělunn hned na břeh. Celnici prošli jsm e  
beze všech obtíží. Do hotelu bylo z ní několik kroků. Grand hotel Oriental jest 
jméno velikolepého toho hostince.

Slunce pálilo již časně z rána. Teploměr ukazoval krátce po východu 
slunce již 26 stupňů dle Celsia. N áš oděv byl podle toho, takže i potomní 
vedro bylo ještě  snesitelné, nikoli však příjemné. Vlhké a horké ovzduší nedo
voluje, aby Evropan podnikal tam delší vycházky pěšky. O byvatelé Ceylonu 
netěšívají se ja k  m y v našich krajinách na jaro, léto, podzim a zimu. Věčné 
léto jest známkou tropických těch krajů.

Na nám ěstí a v ulicích spatřovali jsm e tváře zcela jiné nežli před tím 
v Singaporu. Hlavní národové, kteří na Ceyloně jsou usazeni, jm enují se S i n- 
g a l e s i  (Čingalci) a T a m i l o v é .

Prvotních obyvatelů ostrova Ceylonu jest již velm i málo. Počítá se jich  
asi dva tisíce. Jmenují se V e d d o v é. Žijí ve stavu polodivém. Skrývají se  
v houštinách. Nepřejde mnoho let a vymrou i tito poslední zbytkové praoby- 
vatelstva ceylonského.

Všeho obyvatelstva na Ceyloně jest dohromady asi 3 milliony, tedy mnohem  
méně nežli v Čechách, ač jest ostrov Ceylon asi o pětinu větší nežli naše vlast.

Sotva jsem  vytáhl paty se svým  soudruhem na ulici, již vtíralo se nám 
několik Singalesů za průvodce. Mluvili kromě své mateřštiny také anglicky. 
Vlasy měli dlouhé, černé a česané nazpět. Polokruhový hřeben ze želvoviny 
držel je  pohromadě. Odbyli jsm e všecky ty dotěravce rozhodným slovem, ale 
hned na to padli jsme do rukou arabských kramářů, kteří vyložili své zboží 
na chodbách hned vedle hotelu. K aždý snažil se zavléci nás do svého obchodu 
a vnucoval nám safíry, rubíny, m ěsíěky broušené i nebroušené, perly, výšivky, 
látky hedvábné, výrobky ze želvoviny, staré poštovní známky, pravé i nepravé, 
exotické m otýle a brouky, některé i ve zlatě zasazené a za šperk užívané. 
Ovšem že za drahé peníze. Žádá-li za šperk padesát rupii, dá jej jistě  za deset 
nebo za patnáct.

Někteří kramáři rozbili své stánky na chodbách samého hotelu. O výdělek  
dělí se s nimi správce hostince. Kramáři těžce nesou takové zacházeni, zvou 
kupce do svého krámu v m ěstě a nabízejí prodati takové zboží mnohem laciněji.

Při cizinském  tom středisku rozestaveni jsou vozotajové s lehkým i džin- 
rikšami a kejklíři s brejlovci neboli k o b r a m i .  Jsou ochotni pořádati před
stavení za několik setin (centů) rupie a obětují život jednoho nebo dvou brejlovců, 
kteří při pořádaném zápasu s malou šelmou, nazývanou tam m u n g o s  (pro- 
myka, H e r p e s t e s )  a podobnou lasičce, jistě podlehnou.

Myslím, že by se vám v Kolombu líbilo. U lice jsou v nejlepším  pořádku. 
Za to může se cizinec poděkovati jenom Angličanům, kteří se postarali o zřízeni 
silnic na celém  Ceyloně. První silnice byla založena mezi Kolombem a městem  
středního Ceylonu, jež slově Kandy. Dne 13. linora 1832 jel po ní první po
štovní vůz. Angličané věděli dobře, že teprve potom budou moci mluviti o civi
lisaci ostrova, až budou pořízeny všudy silnice. Pročež nařídili, že každý muž 
o věku 18 až 55 let jest povinen pomáhati při stavbě silnice, nechce-li složiti 
za sebe příslušnou náhradu na penězích.

-Kolombo jest sídlem guvernérovým, agentur paroplavebních společností, 
několika bank, konsulátů všech zemí a jiných úřadů

Na základě peněžní poukázky mohl jsem  v jedné z Kolombských bank 
vybrati tolik liber šterlinků, kolik jsem  potřeboval. Za zlaté ty peníze vyměnil 
jsem  pak běžné peníze domácí.
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Na Ceyloně zavedena jest zvláštní měna. Jakkoli náleží ostrov Ceylou 
Anglii, přece razí se pro tuto kolonii jiná mince nežli pro Indii. Stříbrná rupie, 
užívaná na Ceyloně, nedělí se jako indická rupie na šestnáctiny, řečené a n y ,  
nýbrž na setiny.

Zlaté libry přijímají obyvatelé Ceylonska velmi rádi a zhotovují z nich šperky.
Více nežli všeliké obchody lahodí cizinci sady kokosové, skořicové, chle- 

bovníkové a banánové. N a té procházce jistě  dohoní nás některý klučina, aby 
nám daroval skořicový prut nebo nádherného brouka krásce. Očekává od nás, 
že ho dojista obdaříme bakšišem. Slovo bakšiš (zpropitné) zni nejenom na 
březích afrických, ale také ve všech koutech odlehlé Asie. Žasli jsm e nad 
bujnou vegetací tropickou, když ujížděli jsm e k rozkošnému letohrádku, jehož 
jméno L a v i n i a .  Šumné vlny mořského příboje dorážejí na povýšený břeh toho 
zátiší, vroubeného štíhlými kokosovníky, a vykouzlují z něho nejvábnější útulek  
celého okolí Kolombského. Elegantní restaurace poskytuje tam všeho dobrého, 
a sbírka nádherných papoušků a roztomilých opiček ukracuje hosti zábavné 
chvíle tak, že hodiny tam prožité ubíhají jako minuty.

V aleji tropického stromoví potkávali jsm e singalské a tamilské ženy. 
V šecky žvýkaly hetelový list a plivaly slyny na červeno zbarvené. Singalky  
měly v lasy  vyzdobené jehlicem i a uši náušnicemi. Velikou náušnici zavěšují si 
na lalůček, menší na hořejší čásť boltce. Ušní lalok bývá obyčejně uměle pro
dloužen. V tom znetvořování ucha libuji si zvláště Tam ilky, vyzdobujice si 
mosaznými nebo stříbrnými kroužky nejenom krk, ramena a prsty u ruky a noh, 
ale také nos.

Vánoční svátky byly přede dveřmi. Strojili jsm e se navštíviti město Kandy 
a jiná m ísta v nitrozemí ostrova. Naši známi, kteří vraceli se z těch míst, ozná
mili nám, že všecky hostince v  Kandy jsou přeplněny a že marně budeme se 
píditi po bytu v tom posvátném čase.

Z té příčiny odjeli jsm e z Kolomba přes K andy přímo dále na sever do 
osady, jež slově Matale. Až tam vede železná dráha. Domnívali jsm e se, že 
budeme moci přenocovati v tamějším vládním b u n g a l u ,  to jest v  domku, zbu
dovaném pro úřední zřízence.

Osadni vláda zřídila taková bungala v mnohých jiných osadách ceylonských, 
aby úřednici, jdouce za svým povoláním, našli tam vždy přístřeší a jakés takés 
pohoštění za vym ěřený poplatek.

Bungala ta propůjčuje se i jiným  osobám za byt, ale úředníci mají přede 
všemi přednost.

Z rána dne 24. prosince odvážel nás vlak do Matale.
Trať vedoucí do Kandy prochází krajem, plným vznešených krás tropické 

přírody. Divák nepřichází ani z úžasu. Kam jen pohlédne, všudy jeví se jeho 
zraku svěží zeleň. Rýžová pole střídají se s plantážemi, na nichž pěstují se 
banany, ananasy, cukrová třtina, skořicovník, tabák, bavlník, na stráních 
čajovník, kakaovník a jiné rostliny kulturní.

Cím výše vlak stoupá, tím m alebnější jest příroda. Horstvo, jež vyplňuje 
střední Ceylon, činí ji rozmanitější a pro Evropana příjemnější. Ve výšinách  
ceylonských hor zapomíná se, že jest k rovníku jenom několik stupňů.

Tunely, viadukty a terrasy, založené nad sráznými propastmi, sprostřed- 
kovaly vedení železniční trati v těchto výšinách.

Evropan může býti s železnou drahou na Ceyloně zcela spokojen. Za jízdy  
může se občerstviti chladným nápojem a nějakým zákuskem . O to pečuje se 
ve 'zvláštním voze, kde lze dostati za několik centů chutnou snídani.
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Zastávek a stanic jest dosti. N a všech vystupují a přistupují četní cestující. 
Nejvíce jest ovšem Singalesů a Tamilů. Jezdí hlavně ve vozích třetí třídy. 
Evropané užívají obyčejně třídy druhé nebo první.

Z Kolomba do Kandy jest sice jenom asi 120 km, ale vlak potřebuje 
k vykonání té cesty  asi půl šesté hodiny času. Urazí tedy za hodinu jen asi 
22 km  cesty.

Stanic napočítal jsem  asi dvanáct. Na každé bylo velm i živo a hlučno.
Příjezdem vlaku dostavují se na nádraží četní ovocnáři. Prodávají pasažérům  

oranže, papaje, banánky a nezralé kokosové ořechy. Za dva centy dostati lze  
celý ořech. Prodavač otvírá ten plod srpovitým nožem a podává jej do vozu. 
Domorodci občerstvují se zasládlou a olejovitou kapalinou, v  ořechu obsaženou, 
právě tak, jako Evropan sklenicí čerstvého piva. Lahodné té šťávy okusil jsem  
jen velmi málo. Evropanu třeba se míti na pozoru. Dostavujeť se požitím většího  
množství průjem, jehož dlužno se v  tropech vystříhati.

Se strmin hor Allegalských, po jejichž stráních šplhá se vlak výše a výše, 
otvírá se velikolepé divadlo. Chvílemi objeví se nejvýše na obzoru památná 
hora Adamova ( A d a m s  Pi k ) ,  vysoká 2250  metrů, v  propastech pak zelená  
se  moře palem, zvláště kokosových. Ve stínu jejich vine se klikatě silnice, 
vedoucí do středu ostrova. K dysi bývala hlavní tepnou Ceylonu, nyni však  
odvedla jí život dráha železná.

Palem roste na Ceyloně tolik druhů, že je může znáti jenom zkušený  
odborník. V učených knihách udává se, že jest asi tisíc rozličných druhů 
palem. Pro užitek pěstuje se jich na Ceyloně jenom asi tucet. Z těch nejpřed
nější jsou: palma kokosová, areková, talipotová a j. Užitek jejich opěvuje se  
nadšeným i básněmi.

Z Kandy do Matale jede vlak asi hodinu. Mně zdálo se, že projíždíme 
sam ým i květnicem i a sady. Dlouho bych mohl vyličovati vznešené krásy, jim iž  
kraj ten oplývá. Než hymnus ten odkládám na místo příhodnější.

M a t a l e  neboli M a h a t a l á v e  t. j. doslovně veliká louka, jest singalská  
osada asi se 4000  obyvateli. Tam konči železná dráha. Vozíčkář ujal se 
našich zavazadel a odvezl je  do bungala, jemuž Angličané na Ceyloně také 
E e s t - h o u s e  říkají t. j. na česko dům odpočinku.

Bungalo bylo na štěstí neobydlené. V něm mohli jsm e prožiti štědrý den.
Ušpiněný kuchař singalský pečoval v  mizerné kuchyni o zachování naší 

tělesné schránky. Kdo nemá výborný žaludek, ať na stravu do Matalského 
bungala nechodí. Byl to v  našem životě ten nejsmutnější štědrý večer. Jak  
vzpomínali jsm e pod korunami exotického stromoví, obletovaného za posvátné 
té noci zářivými světluškami, na šťastné chvíle svých přátel v Evropě, kteří 
po slavných hodech ubírali se na lůžka. My o hladu a trápeni krvelačnými 
m oskyty přespali jsm e noc, přerušovanou štěkotem šakalů.

Také Boží hod prožili jsm e v odříkání. Štěstí, že nádherná příroda byla 
nám náhradou za singálskou kuchyni. Toho dne smluvili jsme se s poštmistrem, 
že nás dopraví v bídném povoze za 120 rupií do A n a  r a d  h á p u  ry , staro
slavného to sídla někdejší vzdělanosti. Za dopravu v kočáru bylo žádáno 
dokonce 250 rupií! Za pouhé dva dny!

Příštího rána nastoupili jsm e cestu. Jeli jsm e plných dvanáct hodin a do
razili jsm e za šera do památné Anaradhápury, rozložené v pralese a džanglích, 
pověstných svým i zimnicemi. Co slavného bylo tam před tisíci lety zbudováno, 
to vše upadlo v zapomenutí. Bujné rostlinstvo s oplétavými lianami zakrylo 
pohled do dávné minulosti posvátného místa, jako čítáme v pohádkách o za
kletém  zámku.
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Z napsaných dějin, které po sobě starší Singalesi zanechali, dověděli se  
učenci o všech podrobnostech někdejšího života. Letopisy ty napsány jsou  
v posvátné řeči palijské a to na palmových listech a ve verších. Znamenité 
to dílo objevil Angličan Tournour, tehdy vysoký úředník na Ceyloně, r. 1827.

Singalské ty dějiny vypisuji panování tamějších králů již od r. 543 před 
Kristem a sáhají nepřetržitě až do r. 1758 po Kristu, to jest od té doby, kdy  
se Singalesi na Ceylon přistěhovali až do konce jejich samostatnosti.

M a h a v a n s o  jest jméno staré té kroniky singalské. D le ní vystřídalo 
se na Ceyloně za 2355 let 170 králů.

Brzy po vzniku království na Ceyloně byla A n a r a d h á p u r a  založena, 
v polovici 4. století před Kristem na hlavní město povýšena a v  nevídané  
nádheře a slávě rozšířena.

Ze staroegyptské slávy zbyly velebné pyramidy, ze slavných časů králů 
ceylonských ostaly velikolepé zříceniny, z nichž zvláště d a g o p y  diváka pře
kvapují. V nitru ohromných těch památníků, zbudovaných z cihel a žulových  
ploten v podobě vysokých oblých věži, uloženy jsou prý ostatky Buddhovy. 
Svatyně, které k nim přiléhaly, obsluhovány byly asi 6000 kněžími.

Výkopy, které v zapomenutém tom kraji Angličané podnikli, zjevily  
vzdělanému světu umělecká díla, o nichž nikdo žádného tušeni neměl.

Pochopíte zajisté, proč zaměřil jsem  na své cestě kolem světa až do 
těchto ceylonských krajů.

Jméno velikolepého toho města, nyní jako Pompeje nově odkrytého, odvo
zuje se od jm éna A n  a r á d  ha . Tak nazýval se svak druhého krále Panduvásy. 
P u r a  znamená na česko veleměsto.

Nyni podroben jest Ceylon zcela Angličanům. Pohlavárům některých krajů 
ceylonských přísluší jenom nepatrná výkonná moc.

Rodinu takového pohlavára singalského představuje příloha.
Jméno Ceylon je zajisté všem  hospodyňkám známo. Která pak by nebyla 

již vyslovila slova „ceylonská káva“.
Není tomu dávno, co počali na Ceyloně kávovník pěstovati. Poprvé 

zasazovali se o to Holanďané r. 1740. Kávovníku dařilo se tam výborně 
a plantáži přibývalo.

Za našich dnů jsou však s pěstováním kávovníku na Ceyloně hotovi. 
Drobná plíseň, nazvaná učeně H e m i l e i a  v a s t a t r i x ,  zničila tam kávové 
plantáže úplně.

Na m ístě kávovníku pěstuje se nyní čajovnik.

Něco o Indii.

Jeden z poloostrovů asijských jmenuje se P ř e d n í  I n d i e .  Zhusta říká 
se té ohromné zemi také V ý c h o d n í  I n d i e .

Cestující, kteří vydávají se z Terstu po Lloydových pařolodích do Východní 
Indie, potřebují k vykonání daleké té cesty asi 18 dni.

S počátku ubírají se lodi po moři Jaderském, potom po moři Středozem- 
ském, dále průlivem Suezským  do moře Rudého a podél břehů arabských do 
oceánu Indického, jenž se dvou stran ohromnou tu zemi obklopuje.

J .  K o ř e n s k ý :  Asie.  13
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O Přední Indii víme nyní mnoho zajímavých a spolehlivých věcí. Mnozí 
přírodozpytci procestovali tu zemi kříž na křiž a do podrobná vylíčili, jaké že 
se tam prostírají hory, jaké tam tekou řeky, jací tam žijí lidé a jaká zvířata, 
jaké se tam vyskytují rostliny a vzácné nerosty.

Ale před dávnými a dávnými časy věděli Evropané o Přední Indii velmi 
málo a vypravovali si o daleké té krajině věci až k víře nepodobné. Až pověsti 
ty uslyšíte, jistě se jim  zasmějete. A přece mluví o nich sám proslulý dějepisec 
řecký, jehož jméno H e r o d o t .

Herodot žil asi v pátém století před Kristem Pánem. Za svého mládí brzy 
opustil svou řeckou vlast a vydal se do dalekých krajin na cesty. Cestoval 
téměř ve všech zemích tehdy známých, byl v  Asii i v  Africe a přemnoho
0 svých cestách napsal. Jeho spisy o starých dějinách tak se líbily, že Herodot 
po dnes nazývá se „otcem dějepisectví“. A věru, zasluhuje toho, aby tak 
byl nazýván.

V Herodotových dějinách uloženy jsou o dávných národech a jejich zemích 
znamenité zprávy a není nad ně z těch časů nic lepšího.

O Indií vypravuje Herodot následující v ě c i:
„Za onoho času vládl nad Peršany král Dareios, a poslouchali ho všickni 

národové v Asii. Král Dareios měl velikou říši, v níž zřídil dvacet krajů. 
Zřídiv tyto kraje, ustanovil i vladaře a určil, kterak národové jemu poddaní 
měli by daně odváděti.

Národ Indů byl nejěetnější a odváděl jakožto daň zlatý písek. Ze všech  
národů asijských, o nichž my něco jistého víme, jsou Indové národ, jenž nejdále 
na východě obývá.

Co dále na východ od tohoto národa se nalézá, jest sama pustina. Někteří 
z Indů jsou kočovníci a jed í syrové maso. Jiní Indové mají jiné obyčeje: 
žádného živočicha neusmrcují, ani obydlí si nestaví a jen  bylinam i se ž iv í.“

To vše podobá se ovšem pravdě a jest věc zcela vážná. Ale k smíchu 
jest, co Herodot dále vypravuje:

„Jiní Indové jsou velice bojovní a přebývají na poušti, kde objevují se 
velicí mravenci. M r a v e n c i  t i  j s o u  m e n š í  n e ž l i  p e s  a v ě t š í  n e ž l i  
l i š k a .  Několik takových mravenců tam chycených chová i sám král Peršanů. 
Tito mravenci, dělajíce si pod zemí obydlí, vynášejí z hlubin písek, jenž obsa
huje v  sobě zlato. Pro tento písek chodívají Indové na poušf, k čemuž si 
každý zapřahuje tři velbloudy. V e l b l o u d i  t i t o  m a j í  n a  z a d n í c h  
n o h á c h  č t y ř i  s t e h n a  a č t y ř i  k o l e n a .

Když pak Indové v onu pustinu přijdou, naplňují pytle tím pískem a co 
nejrychleji zpět uhánějí, neboť mravenci to čijí a je  stíhají. Rychlosti prý se  
jim nic nemůže vyrovnati, tak že nikdo z Indů by se neubránil, kdyby mezi 
tím, co se mravenci sbíhají, Indové hodný kus cesty neurazili. V Indii jest 
živočišstvo čtvernohé i okřídlené mnohem větší nežli v jiných krajinách. Stromy 
vydávají tam místo ovoce vlnu, kteráž předstihuje svou krásou a užitečností
1 vlnu ovčí. Indové mají od těchto stromů i šatstvo.“

Od té doby, co Herodot psal o asijských krajinách, uplynuly již  asi dva 
tisíce tři sta let, a mnoho nových krajin jindy neznámých bylo objeveno a pro
zkoumáno. Vždyť <f ohromné říši čínské, o Americe, o Austrálii a o mnohých 
jiných krajinách nevědělo se za časů Herodotových ani dost málo.

Nejspolehlivější a nejlepší zprávy o Přední Indii máme od Angličanů, kteří 
překrásnou tu zemi asi před sto třiceti lety opanovali a všecko její obyvatelstvo  
si podmanili.
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Angličanům náleží dik, že se v Indii založilo mnoho cest a  železnic. Tak  
stala se Indie snadno přístupnou i v  nejodlehlejších končinách.

Cestovatelé, kteří indické kraje prochodili, mluví o vznešené její přírodě 
s velikým  nadšením. A příroda Východní Indie jest věru nádherná a velikolepá. 
Či nevíte, že v  Indii vypíná se k nebesům nejvyšší horstvo světa, nazývané  
H i m á l a j a ,  na jehož úpatí rozkládá se pozem ský ráj s bujnými palmami 
a  vonným kořením, a na jehož temeni věčný sníh a led spočívá?

Však to dobře povídá samo jméno toho pohoří. Znamenáť slovo h i m a 
ve starém domácím jazyku indickém (řečeném s a n s k r t )  s n í h  a á l a j a  tolik 
jako d o m o v .  Himálaja je  tedy místo, kde jest sníh domovem.

V Indii tekou ohromné řeky, k nimž domácí lid  pohlíží s božskou úctou 
právě tak, jako k posvátnému pohoří Himálajskému. Takovým  posvátným  
proudem jest G a n g á  neboli G a n g e s ,  potom veletok I n d u s  a jiné.

Obyvatelé indičtí domýšlejí se, že v každé veliké řece přebývá božská 
bytost. Nábožní Indové vykonávají mnohdy pouť podle posvátné řeky od jejího 
prameniště až k jejímu výtoku a prodlévají na té pouti mnohdy až šest let. 
Dom ýšlejí se, že se tím bohům zavděčí.

Východní Indie má také ohromné močály s hustým křovím, kde potulují 
se stáda slonů a nosorožců; v bažinách indických ukrývají se krvelačni tygři, 
obrovští hadi a plazi, na stromech hopkují opice jako u nás veverky, v  povětří 
poletují papoušci a jiné ptactvo, a hmyz skvělých barev a nevídané krásy  
a spanilosti.

Není divu, že na velikolepou přírodu Východní Indie dlouho vzpomíná, 
kdo ji jednou viděl.

Jaké náboženství vyznávají Indové.

V Přední Indii vyznává se několikeré náboženství. Někteří z Indů vy
znávají učení mnhammedánské, jiní hlásí se k náboženství Buddhovu. Ale nej
více je Indů, kteří žijí podle náboženství braminského.

Buddha byl obyčejný pozemšťan a pocházel z knížecí rodiny. Za svého 
života žil velmi přísně, trýznil a postil se, a modlil se mnoho k Bohu. Svým  
bližním kázal, aby se vzájemně milovali a aby obětovali sebe sam y pro blaho 
jiných. Mnozí z Indů přijali učení Buddhovo a stali se vyznavači jeho nábo
ženství. Na jiném m ístě povím vám o Buddhovi více.

Učeni Buddhovo nelíbilo se tehdejším kněžím indickým, kteří namlouvali 
lidu, že pocházejí přímo z boha, jehož jméno B r a h m a .  Podle toho vym yšle- 
ného boha přijali řečeni kněží jméno b r a h m í n i  nebo b r a m í n i .

Z Přední Indie jest učení Buddhovo již vypuzeno. Dobře se mu daří na 
blízkém Ceyloně a jinde v Asii.

Kněží a vyznavači Buddhovi nemají rádi vyznavače učení braminského, 
ba mnohdy se až nenávidí. A přece jsou všickni synové jednoho Boha. Není-liž 
to hříšné!

Ale nejpodivnější náboženství v  Indii panuje mezi f a k i r y .  Poslyšte, co 
vám zde o indických fakirech budu vypravovati.

Mezi obyvatelstvem  Přední Indie žije mnoho lidí, kteří vytkli si za úkol 
oddávali se jenom posvátnému rozjímáni o svém bídném životě. Tito lidé do

lů*
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mýšlejí se, že trýzníce své tělo v ice bohům se zavděčí, nežli kdyby v potu 
tváři pracovali.

Proto se práci vyhybají a chodí žebrotou. Vědí dobře, že budou míti 
přízeň všudy, kam jen přijdou, a že s prázdnem neodejdou. Někteří z nich žijí
pod stromy, jiní o samotě na způsob poustevníků neb i pohromadě ve zvláštních
klášteřích jako řeholníci. Opět jiní zvolili za svůj úkryt místa, kde se mrtvoly 
spaluji, aby si mohli tím vice dárků vydělati.

V Indii nazývají se takovíto pobožnůstkáři f a k i ř i ,  to jest na česko asi
tolik, co kajícnici.

Indičtí fakiři nosívají zvláštní červenožlutý oděv, kterážto barva připo
míná barvu masa. Podle toho oděvu pozná Ind fakira a spěchá honem jeho 
pokání něčím odměniti.

Nepospiši-li si Ind fakirovi něco dáti, pospíší si hodně fakir a umí tak 
dotěravě žebrati, že se ho Ind ani dříve nezbaví, dokud ho něčím neobdaří. 
Dost možná, že ho fakír bude za to dobrodiní ještě proklínati.

Mnozí z indických fakirů trýznívají své tělo. Zohavují se na svém  těle 
tak, jako by neměli ani rozumu. Biji se a dávají se tlouci, poličkovati, píchali, 
řezati, škrábati, zarážejí si do těla hřeby, nože a jiné ostré nástroje, nečesají 
se a nem yjí se a nikdy nehtů si nestříhají.

Oči těch zběsilých kajícníkň bývají od samých ran krví zality, obličej 
rozškrabán, vlasy rozcuchány, tělo rozedráno a špínou a živou neřesti zneči
štěno. Zběsilci tito pijí shnilou vodu, jídají shnilé a smradlavé maso, ba ne- 
štítí se ani mrch a výkalů a požívají jich s nejlepším  apetytem, jen aby mohli 
říci, že vedou život kající a bohumilý.

Po m ěstech a venkově chodívají obyčejně s lidskou lebkou v ruce a ohry- 
zují z ní uhnívajicí maso. Na takové fakiry bývá hnusno se podlvati, a slušný  
člověk strachuje se dotknouti se jich pro veliký neřád jejich. Ale pravověrní 
Indové jich od sebe neodhánějí a vidí v nich osoby posvátné.

Mnozí fakiři chodí od domu k domu a prodávají amulety, to jest rozma
nité drobné věci, nadané mocí kouzelnou. Kdo ty věci při sobě nosí, ten prý 
bude míti v životě štěstí. Indové takovým  tlachům věřívají a amulety rádi od 
fakirů přijímají.

Jiní fakiři chodí světem  jakožto kejklíři a vydělávají si peníze ukazo
váním brejlovců nebo hrají na loutny a bubínky.

Nejvíce fakirů vídá se o pouti v tom neb onom posvátném místě indickém.
O takové pouti mívají pak fakiři bohaté žně.

O indických fakirech se též vypravuje, že se umějí na dlouhou dobu
uspati, trvajíce v úplném a bezcitném  spánku nejenom několik neděl, ale i ně
kolik měsíců a let, asi tak jako na příklad křeček, svišť, plch a jiní zimní spáči. 
Ale co na tom je pravdy, určitě nevíme.

B u d d h a.

Mnozí asijští národové vyznávají učení Buddhovo. Poslyšte, co o tomto 
muži vypravuje buddhistický katechismus.

Kdo byl Buddha? Zjevil-li se lidem jako od Boha poslaný?
Nikoli.
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Byl tedy člověk?
Ano, ale byl člověk, jaký jen jednou za mnohá tisíciletí se rodí a duchem  

svým  všecko lidstvo převyšuje a samým bohem býti se zdá.
Jest Buddha vlastni jméno jeho?
Ne. Buddha jest pouhé označení duševního stavu. Znamená se tím bytost 

pro&udilá, probuzená, osvícená.
Jak se Buddha tedy nazýval?
S i d d h á r t h a  nazván byl po narození, a G á u t a m a  jest jeho jméno 

rodinné.
Kdo byli jeho rodiče?
Král Suddhódana a královna Maja. Indický km en Sakiů byl králi poddaný.
Kdy spatřil princ Siddhártha světlo světa?
Jednoho pátku r. 623 před Kristem. Příští slávu a moc jeho věštili brah- 

mani, jakožto kněží a hvězdopravci při dvoře krále Suddhódany ustanovení.
Co ještě prorokovalo se o princi Siddhárthovi ?
Kajicník K aladévila věštil, že princ ukáže lidstvu cestu ku spasení.
Radoval se z toho král Suddhódana?
Neradoval, ale vzdaloval prince všeho, co by mu prozraditi mohlo utrpení 

lidstva a posléze jeho smrt. Z té příčiny obklopoval prince samou nádherou, 
leskem  a radovánkami. Tři skvostné paláce sloužily princovým rozkošem, jeden  
za léta, druhý za chladu, třetí za doby dešťů. Sady, háje, vonné kvítí a lotos 
malebných rybníků vroubily princovy paláce, synové nejpřednějších rodin z celé 
země byli jeho společníky a sličné děvy obveselovaly ho tancem a hudbou. 
Chudí, nemocni a staří nikdy k princi nemohli. Princezna Jasódhara byla jeho 
manželka.

Ale za jedné vyjíždky bída lidská zrakům princovým přece neušla. Princ 
uviděl starce věkem sešlého, jenž o hůl se opíraje, nemohl skoro s místa.

Princ táže se svého sluhy:
Kdo jest ten muž?
Stařec, odpověděl jeho věrný sluha Canna.
A narodil se již jako stařec?
Nikoli, pane můj, kdysi byl mlád a kvetl jako ty.
Jest mnoho takových starců? tázal se princ udiveně.
Velmi mnoho.
A co zavinil ubohý stařec, že tak musí trpěti?
Jest již každému souzeno přírodou, že stárne a vetchým se stává, ne-

umře-li za mladosti.
Také já, Čanno?
Ano, také ty, pane m ůj!
Na jiné vycházce uviděl princ člověka malomocného, jindy pak u cesty  

mrtvolu, jež odporně páchla.
I zželelo se princi lidského utrpení, že zvolal: Běda mně ubohému! Co 

jest všecka nádhera královská, co rozkoše a radovánky, když před vetchém  
stářím, chorobou a smrtí mne neuchráni! O jak nešťastni jsou všichni lidé! 
Není prostředku, jenž by trápení a smrti na vždy konec učinil?

Odpověď k té otázce naskytla se princi, když jednou potkal žebravého 
mnicha ve žlutý háv zahaleného. V úctyhodné tváři mnichově zračila se dobrota
a láska, z níž vyplynula i rada princi mnichem zjevená.

Od té chvíle usm yslil si princ vystihnouti příčiny utrpení a smrti, a člově
čenstvo z ní vysvoboditi. Opustil tedy pozemské štěstí, nádherné paláce, zřekl
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se moci, slávy, bohatství, radovánek i své m ilované ženy Jasódhary a prchl 
za tmavé noci na svém zamilovaném oři, maje věku 29 let.

Královská jeho máť již dávno nežila. Zemřela brzy po narození prince 
Siddhárty.

Kam se uchýlil potom Siddhártha?
Odešel na poušť. Svému věrnému Oannovi odevzdal své zbraně, šperky 

a oře, aby se s nimi do Kapilavastu navrátil a zprávy o princově osudu podal. 
Sám pak mečem zbavil se svých krásných vlasů a odebral se do Radžágríhy, 
hlavního m ěsta království M ágadhajského, vym ěniv oděv svůj za oděv žebrákův.

V Radžágríze šel ke dvěma brahmanům, kteří slouli Alára a Uddaka  
a mudrctvím se vyznam enávali. Jakožto jejich učedník přijal jméno Gáutama.

Ale Gáutama brzy poznal ničemnost učení brahmanského a odešel, aby 
vstoupil mezi kající poustevníky do hustých hvozdů, kdež pobyl skoro šest let. 
Utrýzniv své tělo hladem, nezoufal si, ale měl ve snách vidění, že jest blízko 
svého cíle. Když procitl, oddal se přemítání při řece, v  niž se vykoupal a při 
níž na posilnění svého těla přijal občerstvení z rukou spanilé dívky. Ostatek  
dne prožil ve stínu mohutného stromu, jehož jméno smokvoň posvátná, latinsky  
F i c u s  r e l i g i o s a  (čti F i k u s ) .

Pod stromem tím přišel Gáutama v pokušení, maje voliti mezi slávou 
světskou, jež jest zdrojem žalu a zklamáni, a mezi životem, jemuž se chtěl 
zasvětiti. Leč Gáutama odolal půvabům pozemských rozkoší, v duši jeho zjevil 
se mu svět nový, a on stal se osvíceným . Sám pokušitel a ďábel, Mara, nemohl 
ho svésti na bezcestí.

Buddha postil se potom pod stromem viděni po dvacet osm dní, načež  
vstal a zvolal: Brána spásy otevřena jest všem. Kdo má uši k slyšení, slyš  
a věř!

Benares bylo město, v jehož okolí počal Buddha poprvé své učeni hlásati 
a získal pro ně mnoho učedníků.

Když král o chudobném životě svého syna zvěděl, činil mu v ý č itk y : Synu, 
proč jsi mi takovou hanu učinil? Jako žebrák žebřeš nyni o almužnu!

Přišla i princezna Jasóddhara, padla před něho, objímala jeho kolena  
a hořce plakala.

Buddha potěšil svou choť a přijal i svého syna Ráhulu do bratrstva 
kajicniků.

Potom kázal Buddha učeni své až do smrti, chodě ode vsi ke vsi, od 
města k městu, od země do země. Jenom za doby dešťů prodléval nejraději 
v háji bambusovém u Radžágríhy, někdejším to parku královském, a Djetávaně  
u Srávasti. V obou hájích byly pro řeholníky postaveny kláštery.

Kláštery tyto neboli v i h a r y  prosluly tím, že v nich Buddha hlásal hlavní 
pravdy svého učeni, ve svátých knihách obsažené.

Klášterů a řeholníků přibývalo, a řehole rozhojněny byly mnohými mnichy 
žebravými.

Buddha dožil se osmdesáti let. Před svou smrtí pobyl ještě  v  mangovém  
háji a přijal pohostinství u kováře, načež ubíral se do Kusináry. Tam, vzav  
na se zlatý oděv, vydal ze sebe jasnou záři, a umíral mezi stromy, které náhle 
počaly pučeti. Vonné květy, jež se stromů jako déšť počaly pršeti, přikryly 
mrtvé jeho tělo, a duch jeho rozplynul se v duši světové.

Před východem slunce vzplanula hranice u bran Kusinarských, a tělo 
Buddhovo rozešlo se v prvky. Jeho věrní vzdali mu čest, jaká  sluší králi.

Po jeho smrti ujímalo se Buddhovo učeni ve všech krajinách Indie. Zvláště
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mocný král Asoka, který žil asi půl třetího sta let před Kristem, jal se budd
hismus rozšiřovati, kázaje mravoučná slova jeho v  kamenné desky vyrývati.

Nezabiješ ničeho, co je živé! Nepokradeš! Žij v  dobrovolné chudobě! 
Opovrhuj šperkem, pohodlím, tancem, divadlem, opojnými nápoji, živočišnou  
stravou!

T a jsou některá přikázání, která má plniti ten, jenž žiti chce v duchu 
Buddhově.

Buddhismus zatlačen jest nyni v  Indii učením bramínským. Za to však  
kvete ještě na blízkém Ceyloně a jinde ve světě asijském , ale krásná slova 
Buddhova poskvrnila se jednáním  bonzů, že původní učení zvrhlo se v ohyzdnou 
nauku.

0 kastách.

Co jsou kasty?
Ve Východní Indii žije mnoho millionů lidí, snad asi padesátkrát více nežli 

v celé říši Rakouskouherské, a ti dělí se v několikero tříd neboli kast.
Nejvyšší a nejvzácnějši třída lidí jest kasta b r a m i n ů .  Bramíni jsou  

indičtí kněží. Ti namluvili indickému lidu nesmyslnou báchorku, a lid ji uvěřil 
a podnes v ni věří. Chcete ji slyšeti?  Povím vám ji zkrátka.

Když Pán Bůh chtěl míti svět lidmi oživený, tu stvořil bramíny ze svých
úst, vojíny ze svých paži, kupce ze svého ledví a s ú d r y  ze svých nohou.

Bramíni mají největší hodnost v celé zemi. Rádi procházejí se mezi ostat
ními lidmi a očekávají od každého hlubokou poklonu. Lid poznává bramíny 
j iž  z daleka podle posvátné bílé šňůry na krku.

Mnozí bramíni tráví život ve stálých modlitbách a v hloubání o svátých
věcech, ale přemnozí také jenom zahálejí a práce co nejvíce se štítí, poněvadž
se domýšlejí, že ku práci jsou stvořeny kasty jiné.

Někteří bramíni jsou tak lenivi, že by raději hlady zahynuli, nežli by si 
chléb vydělávali prací sebe menši. Ale také nepřijímají chleba z ruky člověka, 
jenž pochází z kasty nižší, štítíce se ho jako prašivé ovce.

Bramíni se domýšlejí, že by se obcováním s lidmi nižší kasty zneuctili 
a ponížili. Časem stává se, že jest bramin nucen vařiti si jídlo v kuchyni 
súdrově. Avšak i tehdy se nafukuje a nadýmá, dívaje se na súdru jako na 
nej bídnějšího tvora. A přece byl súdra jeho hostitelem.

Nicm éně súdrové rádi vídají u sebe bramíny a snaží se, aby se jim co 
nejvíce zalíbili. Súdrové štípají bramínům dříví, nosí jim vodu a pracují za 
bramíny jako otroci.

A víte, jak  se bramíni za všecka ta dobrodiní súdrům odměňuji ?
Bramíni držívají nad súdry chvilku ruce. To znamená, že dávají súdrům 

za jejich namáhání své požehnáni.
K a s t a  s ú d r ů  jest v  Indii velmi četná, ba nejěetnějši ze všech kast, 

jichž se počítá v Indii snad asi tři sta. Mezi súdry náležejí řemeslníci 
a živnostnici: holiči, kteří stříhají a holí, jsouce zároveň zprostředkovateli sňatků, 
potom barvíři, cukráři, krejčí, pastuchové, zahradnici, hrnčíři, kováři, tesaři, 
zlatníci, tkalci, kotláři, hudebníci a mnoho jiných. Z těch nejnižší jsou pří- 
štipkáři, metaři, nosiči neboli k u l i ,  ale nejbídnější všech kast jest třída lidí,
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kteří se zabývají odklízením zcepenělých zvířat, spalováním mrtvol a cíděním  
stok. Ti šlovou p á r i o v é .

Kdo narodil se z rodičů náležejících do kasty súdrů, ten nemůže se státi 
členem vyšší kasty, ba nesmi ani pojati za manželku ženu z jiné třídy nežli 
z té, z níž sám pochází.

Nad tím bdí zvláštní dozorčí sbory a odsuzují provinilce ku přísným  
trestům. Věříte, že pokládá se za veliké proviněni, kdyby člen vyšši kasty jedl 
s členem nižší třídy. A přece jest tomu tak. Výminku činí ovoce, tabák  
a sladké pečivo, jež bez překážky může z rukou člověka kterékoli kasty při- 
jímati a požívati. A le ostatní pokrmy, zvláště však vařenou rýži a zeleninu, 
musí si každá kasta pro sebe připravovati.

Evropané, kteří ve Východní Indii jsou usedlí, mívají zhusta sluhy několi
kerých kast. Ale žádný ze sluhů nejídá společně s jiným i, kdož k jiné kastě 
náležejí, nýbrž každý sám pro sebe svůj zvláštní pokrm si připravuje.

Kdo se své kastě zpronevěřil, bývá zle trestán. Mnohdy musí platit bra- 
minům za svůj poklések pokuty, nebo musí vystrojiti svým  soudruhům slavnou 
hostinu, častovati braminy a přinášeti jim oběti.

Přísní Indové domýšlejí se, že častým  zacházením s Evropany se znečišťují, 
pročež podrobují se na nějaký čas očistci, to jest pořádají hody a rozdávají 
dary mezi členy své kasty.

Proviní-li se některý člen kasty příliš, bývá i z té třídy lidí vyobcován, 
a nesmí ani docházeti k holičovi své bývalé kasty, leda že by hodně zaplatil.

Od těch časů, co Evropané usadili se v Indii, mnoho Indů neboli H i n d ů  
přestoupilo na víru křesťanskou a přestali věřit v učeni, jež jim kázali bramíni.

Ale odpadne-li některý Hindu od své víry, tu příbuzní jeho pokládají jeho 
skutek za větší neštěstí, nežli kdyby byl přišel o život. Štítí se ho pak tak, že 
nikdo z jeho bývalé kasty s ním ani nemluví, ba bojí se k němu i se přihlížiti.

Láska bramínů k němé tváři.

Bramíni hlásají učeni o stěhováni duší.
Co to jest?
Bramíni učí, že duše přechází po smrti člověka do jiného živočicha. Duše  

některých lidí přecházejí prý do slona, duše jiných dostávají prý se do opic, 
ptáků, pavouků, hmyzu a jiných tvorů.

Duše lidí z kast vyšších přecházejí do velikých zvířat, duše ostatních lidi 
do zvířat malých a drobných.

Učení o stěhování duší jest směšné, ale přemnozí národové v Asii věří 
v ně nezvratně.

Z té příčiny nedovoluje se v Indii hovádka zabíjeti. J istý  bramín dával 
si před ústa kus mušelínu, a  to z té příčiny, aby nemohl vdechnouti do sebe 
nějakou mušku nebo jiný hmyz. Obával se, že by se polknutím drobného 
broučka velice prohřešil proti učení bramínskému.

A co se stává s domácími zvířaty, když sestárnou?
To je  zajím avá věc. Ze samé lásky k němé tváři Hindové zvířat neza

bíjejí, ale staví pro ně nemocnice a chorobince.
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Sestárne-li zvíře nebo roznemůže-li se to neb ono domácí dobytče, potom  
odvádějí je  Hindové do velikého domu, ohrazeného vysokou zdi. Tam ošetřuje 
se dobytče co nejpečlivěji, jako by to byl nemocný člověk.

V nemocnici té bývají ošetřována zvířata všelikého druhu. N ašli byste  
tam koně, m ezky, velbloudy, slony, skot, opice, kozy, ovce a snad i jinou 
čeládku. V léčebném tom ústavě ostávají nemocná zvířata tak dlouho, dokud 
se nepozdraví nebo dokud nepojdou. Je to tedy nem ocnice a chorobinec 
zároveň.

Praví se, že ta nemocnice byla založena ze samé lásky k němé tváři.
Zvláště jest pověstná taková nemocnice v indickém městě, jež slově 

S u r a t.
Surat jest veliké a staré město, větší nežli Praha. Y něm sídlí správce 

kraje neboli guvernér. Z té příčiny je  tam též mnoho úřadů a nádherných 
paláců kromě četných chrámů pohanských a jiných. Ale mnohé jeho ulice ne
líbily by se vám, neboť jsou příliš úzké a křivolaké.

Kdo navštíví Surat, ten jistě  neopomine navštíviti též řečenou nemocnici.
Chcete-li věděti, kde město Surat leží, pohlédněte na mapu Přední Indie 

a vyhledejte na ní pobřežní město Bombay. Ne příliš daleko na sever od Bom
baje leží město Surat.

Obě ta indická města jsou nyní spojena železnicí.
Podobnou nemocnici má A c h m e d a b a d .  Viděl jsem  ji, když jsem  v tom 

m ěstě dne 3. února r. 1893 prodléval.
D le zprávy, kterou mi správce té nemocnice podal, bylo v  ni za mé 

návštěvy asi pět set kusů hovězího dobytka. Většina z těch hovádek záležela  
z mrzáků.

Mezi pacienty bylo též mnoho oslů, psů, králíků, ovec, koz, kuřat, pávů, 
supů, papoušků, čápů, orlů, holubů a j. Některým těm ubožákům chyběla noha, 
jin í měli přeražené křídlo. Všichni vypadali velice bídně a vychrtle. Jestli jim  
léky z domácí lékárny co pomáhaly, nevím.

Jak vidíte, mají braními velikou lásku k němé tváři, ale zcela jinak cho
vají se ke svému bližnímu a zemřeli by raději hlady, nežli by jed li se súdrou 
z jedné m ísy a u jednoho stolu.

Pariaha by se bramín dokonce ani nedotekl. Obával by se, že by mu '  
ubylo na cti a vážnosti, a že by ztratil svou kastu.

Kdysi překotil se člun plný pariahů. Ubožáci všickni topili se v  řece 
a  volali o pomoc. Několik bramínů stálo na břehu a mohli nešťastníkům po
moci. Ale bramini štítili se jich tak, že je  nechali raději utonouti.

Tak vypadá láska bramínů k č lověku!

O džagernátovi.

Indové klanějí se a vzdávají čest všelikým  modlám.
Velikou úctu mají Hindové k modle, jež slově d ž a g e r n á t ,  či vlastně  

■ d ž a g a n a t a .
Modla ta představuje boha Višnu.
Džagernáta zbožňuje na statisíce lidí v Indii a putují k  němu ze všech  

stran země.
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Chrám, v němž džagernát jest uschován, vystavěn jest velmi nádherně. 
Četné malé svatyně obklopují jej kolkolem.

V chrámě džagernátově posluhuje mnoho kněží a ještě více bajaderek, 
to jest tanečnic, které na oslavu modly v chrámě tančívají a jiné kousky 
provádějí.

Nejslavnější obřady konávaji se ovšem o pouti džagernátově. V ten čas  
bývá v městě velm i hlučno.

Město, v  němž modla džagernátova se chová, slově rovněž D ž a g e r n á t  
a leží při východním pobřeží Indie, tam, kde proudí řeka Mahanuda.

O pouti džagernátově bývá v městě tolik lidí, že nemají ani místa, kde  
by hlavy položili.

V té době mají bramíni a bajaderky nejlepší žně a vydělají mnoho 
peněz. Bajaderky tančí za dne v chrámě před džagernátem  a večer snad někde  
v hospodě.

Rodiče bývají velmi šťastni, mohou-li svou dcerušku službě chrámové 
zasvětiti.

Kromě bramínů a bajaderek obklopena jest modla džagernátova posvát
nými býky, k tomu účelu co nejpečlivěji ošetřovanými.

Z modly džagernátovy jde až hrůza. Tak jest ošklivě vyřezána a po
malována. A ku poctě šeredné té modly scházívá se lid z celé země.

O velikých svátcích vyváží se modla z chrámu. Na tisíce poutníků po
hlíží zbožně k dřevěnému tomu panáku.

Nad hlavou džagernátovou vznáší se červené sukno a míhají se vějíře 
ze pštrosích per. Bramíni, slavnostně ustrojeni, mávají vějíři a odhánějí s m odly 
mouchy a jiný hmyz, pro který by nebylo džagernáta ani viděti.

A le dostati modlu z chrámu není tak snadno. Jeť džagernát obrovský 
chlapík, jimž těžko pohnouti.

Aby se modla mohla snáze pohybovati, nakládá se na ohromný vůz, 
kolem těla džagernátova upevňují se provazy, za něž bramíni a lid pevně  
táhnou, a tak vyvalí se džagernát před chrám.

T aké vůz džagernátův je  pestrým suknem vyzdoben a podobá se sp íše  
domu nežli vozu.

S jeho střechy vlají prapory, třepení a m nožství provazů. Po těch pro- 
vazích je  lid  všecek posedlý, a kdo jen může, chápe se jich. K aždý se do
mýšlí, že vykonává tím světější skutek.

Jakm ile lid uzři džagernáta, rozléhá se řev na všecky  strany. Hlučné 
pozdravování modly rozléhá se po celém městě. V  lomoz ten m isí se zvuky 
bubínků, píšťal a jiných nástrojů, až uši brní.

V průvodu tom panuje taková tlačenice, že se lidé až k smrti umačká- 
vají. Ale smrt taková není žádným neštěstím, neboť mnozí ztřeštění poutníci 
ze samé úcty k džagernátovi vrhají se pod kola vozu a nechávají se těžkým  
tím vozem usmrcovati.

To když lid uvidí, potom tím zběsileji si počíná a za ohromného hluku 
a řevu hází květiny na mrtvého přejetého poutníka.

Od té doby, co Angličané vládnou v Indii, kladou se nerozumnému tomu 
počínání všeliké překážky, a lidé nepřipravuji se již  tak hromadně se světa  
náboženským tím poblouzením.
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Na cestách po Indii.

Za nynějších dob má Přední Indie již hojně železných drah, a Evropan 
může tam cestovati tak pohodlně jako doma.

Evropané po Indii cestující jezdívají obyčejně v železničních vozích prvé 
neho druhé třídy.

Vozy těchto tříd jsou velm i prostranné, a cestující nemusí se v nich 
mačkati jako slanečkové. Místo sedadel našli byste tam pohodlné pohovky, 
kterých lze v noci užiti za ložnici.

Kromě toho bývá tam umyvadlo, zrcadlo a jiné nezbytné potřeby. V ta
kových vozích lze cestovati den, dva i tři dny bez všeliké únavy.

Cestující užívají na cestách nejlepšího pohodlí. Večer oblékají na se noční
oděv, jako by byli ve svém vlastním příbytku.

O stravu nebývá na cestě nouze. Tu onde na stanicích jsou zařízeny re
staurace, kde lze dostati vše, jako na železných drahách evropských.

V eliká m ěsta indická mají výstavné hotely, v  nichž jest o pohodlí cestu
jících také co nejlépe postaráno. Za poplatek asi pěti zlatých dostane se tam
cestujícím celého zaopatření: z rána mezi šestou a sedmou hodinou se pije
káva nebo čaj s chlebem, mezi devátou a desátou následuje snídaně druhá, 
o jedné hodině jí se po třetí a večer o sedm é se obědvá.

V malých osadách postarala se o ubytování cestujících buď sama vláda  
indická nebo železniční podikatelstvo a zřídily stavení o několika pokojích, 
v nichž lze se ubytovati.

Stavení taková, mnohdy jenom dřevěná a z bambusu vystavěná, nazývají 
se d a k b u n g a l o .

Světnice bungala opatřeny jsou postelí, stolem, židlí, zrcadlem, matracemi 
a jiným potřebným nábytkem a náčiním. Podušky a přikrývky vozívají cestu
jící s sebou.

Na stěně bungala vyvěšena jest cedule, kterou oznamuje se pocestnému,
že smí v pokoji prodlévati toliko jeden den, a že za pobyt tam složití má
jednu rupii dozorci bungala.

Rupie jest běžná mince v Indii a rovná se asi 80  kr.
Nepřijde-li do bungala jiný pocestný, může se prodloužiti pobyt na dalších  

čtyři a dvacet hodin, a to opět za denní nájemné jedné rupije.
O stravu stará se každý pocestný v  bungalu sám. Ale dozorce stavení rád 

se  nabízí ke službám ; koupí někde nějaké kuře nebo slepici, pivo nebo čaj, 
mléko, máslo, chléb, a za chvíli je tabule přistrojena.

Mnozí Evropané brávají s sebou na cestu svého sluhu, jenž o svého pána 
musí se starati a pokrm mu opatřovati. Sluha ten jest zároveň kuchařem.

V tomto článku vykonám e po Indii několik výletů a seznámíme se s ně
kterými zvláštnostmi indických měst.

Navštivm e nejprve hlavní město Přední Indie. Tím jest K a l  k u  ta .
Kalkuta jest ohromné město. Žije v  něm asi pětkráte více lidí nežli 

v Praze. Evropanů je  tam jenom několik tisíc, a většina z nich jsou obchod
níci, úředníci a vojíni. Ostatní obyvatelé jsou skoro vesm ěs Hindové.

Kalkuta jest město velmi rozlehlé, a to proto, poněvadž má jenom nízké 
domy, obyčejně o přizemku neb o jednom patře. Domy o několika poschodích 
a nádherně upravené jsou v Kalkutě velmi vzácný.
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Takovou nádhernou budovou jest palác nejvyššího správce země neboli 
guvernéra.

Střechy kalkutských domů jsou vodorovný. O byvatelé rádi si na těch 
střechách hovívají a dostavují se tam na táčky, zvláště z večera.

U lice kalkutské by se vám jistě líbily, neboť jsou tak upěchovány, že se 
po nich chodí jako na mlátě.

Horka zkoušejí obyvatelé kalkutští dost a dost. Aby se vzduch v  městě 
trochu ochlazoval, kropívaji se tam často ulice. Velikou žízeň utišují v Kalkutě 
ledem, jenž se tam vyrábí uměle. Ledem tím ochlazují vodu a mohou tak uká- 
jeti žízeň i za největšího vedra.

Evropané v Kalkutě usedlí m ívají ve své domácnosti mnoho sluhů, z nichž 
každý má něco jiného na práci. Jeden z nich posluhuje u stolu, druhý zametá 
pokoje a chodby, třetí utírá prach ve světnicích, urovnává nábytek a jiné věci, 
třetí je  kuchařem, čtvrtý myje nádobí, pátý je  kočím, a šestý dává pozor na 
ostatní.

Jiní sluhové ochlazuji svého pána za parných dnů vějířem.
Kromě sluhů bývají v domě Evropana služky a to k ošetřováni dětí. 

Každá služka má na starosti jedno dítě.
Po městech se buď chodí nebo jezdí. Vozkové nepotřebují na svůj oděv 

mnoho vynakládat, neboť jsou polonazí tak jako nosiči, kteří nás za malé zpro- 
pitné odnášejí ve zvláštních nosítkách, kam jen chceme. Nosiči zastávají v m ě
stech indických službu našich drožkářů a liakrů.

Dom y kalkutské jsou velm i vzdušný, ale také přístupny všem u hmyzu. 
Švábů a bílých mravenců neboli termitů bývá v kalkutských domích tolik, že 
se jich lidé ani zbaviti nemohou. Běda botám, oděvu a potravinám, dostanou-li 
se k nim termiti. Do rána nebývá po těch věcech ani památky.

Po ulicích kalkutských vykračují si rádi čápové, nazývaní m a r a b u .  Lid 
je má u veliké vážnosti a nikdy jim  neublíží.

Také supové poletují v ulicích kalkutských zcela volně a bezpečně. 
I ty má lid v lásce, poněvadž odklizuji všecky zdechliny tak, jako to činívají 
šakalové.

Šakalové jsou šelm y našim liškám  podobné, ale velm i užitečné. Za noci 
shlukují se ve tlupy, běhají ulicemi a slídí po všelikých odpadcích. Ze samého 
hladu vyjí mnohdy po městě tak, že zburcují ze sna celou ulici.

Co je zima a mráz v Kalkutě ani nevědí. Tam nikdy sníh nepadá.
Veliké cesty po Přední Indii vykonali cestovatelé portugalští, angličtí, 

němečtí a jiní.
Ale také dva učeni muži z českého národa mají zásluhu o prozkoumání 

některých krajů indických.
Zmínil jsem  se o nich ve své knize „V ciz ině“. Snad mnohý z čtenářů 

té knihy zachoval si jejich jm éna v paměti. První z nich, rodilý Moravan, jest 
doktor F e r d i n a n d  S t o l i č k a ,  druhý doktor O t a k a r  F e i s t m a n t e l .

Když doktor Stolička jakožto zem ězpytec na cestách po Indii zemřel, byl 
povolán na jeho místo doktor Feistm antel. Ale i ten, přijav později učitelskou  
stolici na vysoké škole technické v Praze, již zemřel.



Co vypravuje doktor Feistmantel o svých cestách po Indii.

„Z Kalkuty vydal jsem  se po železné dráze na sever. Na té cestě viděl 
jsem  mnoho rýžových polí, podobných spíše rybníčkům nežli rýžovišti. Milujeť 
rýže veliké vlhko, a proto Indové rýžové pole stále vodou zavlažují.

Mezi poli rýžovými byla pole betlová, na nichž pěstují hospodáři p e p ř  
b e t l o v ý  k tomu účelu, aby listy jeho se sm ěsi vápna a rozmanitého koření 
žvýkali.

Na pěstěni pepře betlového vynakládají Indové mnoho péče, obkládajíce  
jej rohožkami a chráníce jej proti úpalu slunečnímu. Žvýkati list betlový jest  
národním zvykem  po vší Indii.

Místy bujely sady stromů banánových, palem kokosových a datlových.
Z palem datlových dobývají Indové sladkou šťávu a z ní chutný cukr.
Mezi houštím bambusovým a jiným i křovinami viděl jsem  chýže a m ísty  

i osady indických vesničanů.
Chýže své budují Hindové z hlíny a pokrývají je slámou. Na blízku 

stavení nalézají se rybníčky, v  nichž Hindové z rána se koupávají.
V houštinách těch krajin žije mnoho jedovatých hadů a škorpionů, 

a každou chvíli se přihazuje, že ten neb onen Hind byl uštknut, mnohdy ovšem  
i smrtelně. A není také divu. Vždyť domorodci těch koněin brouzdají se ve 
trávě svého okolí jenom bosi.

Na další své cestě ubíral jsem  se podél řeky Hugli. V bujných hájích 
poletovalo mnoho pestrého ptactva, a pestré květy tropického bylinstva vydávaly  
vůni líbeznou.

Cestou potkával jsem  zástupy Hindů, hlavně žen. Lidé ti přicházeli od osady  
zvané Trebeni a nesli všeliké nádoby hliněné a říčním bahnem naplněné.

Osada Trebeni pokládá se za místo posvátné. O výroční pouti dostavují 
se tam lidé se všech stran a vrhají se houfně do řeky, aby se v  ní vykoupali 
a tím způsobem hříchů svých se zbavili.

Kdo sám nemůže se tam vydati, ten žádá svých známých, aby mu trochu 
posvátného bahna z řečené řeky přinesli. Poutníci rádi vyhovují takovým  
přáním a vlekou se s baňkami posvátné vody mnohdy i  několik dní.

O pouti bývá v Trebeni zvláště živo, a ulice jsou sam ý krám. Obchodníci 
prodávají tam všeliké potraviny, jako rýži, čočku, brambory, kukuřici, mouku, 
zeleninu, ryby, koření a cukrovinky.

Jiní obchodníci nabízejí poutníkům na prodej rozličné výrobky a šperky 
mosazné, hliněné nádobí, látky na oděv a také hliněné bůžky.

Na povýšeném  břehu řeky Hugli stoji svatyně. Kolem ní hem žívají se 
o pouti četní fakirové a povykují svým zpěvem velice. Nábožný lid hrne se 
k nim nedočkavě a hází jim dárečky na bilé plachetky, kolem nich rozestřené. 
Někteří poutníci házejí fakirům potraviny, jiní peníze. A le fakirům jest peníz 
přece milejší, nežli hrst rýže nebo kukuřice.

Jindy vydal jsem  se na cestu k posvátné hoře, jejíž jméno P á r a s n á t h .  
Cesta k této hoře vedla mě pěknou pahorkovitou krajinou, až se náhle přede 
mnou vysoká ta hora objevila.

Párasnáth je  hora vysoká (o něco nižší nežli česká Sněžka) a vyzdobená  
na svých stráních mnohými chrámečky. K nim zbožní poutníci rádi putuji 
a dárky s sebou přinášejí.
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Hora Párasnátli dostala jméno podle svatého Párasnátha, jenž na ní rád 
se zdržoval, načež stal se pro svůj bohabojný život věčně blaženým.

Když svatý Párasnáth chodíval po hoře, tu prý zanechával po sobě otisky  
svých nohou. Šlépěje ty indičtí kněží podnes tam v chrámích ukazuji.

Kamení, v  němž šlépěje Párasnáthovy jsou otištěny, jest pěkný bílý mramor, 
okrášlený kolem všelikým i ozdobami.

Lid té povídačce o šlépějích svatého Párasnátha věří, a rok jako rok
k posvátným těm místům putuje.

Představený posvátné hory Párasnáth požívá titule „rádže“, to jest titule 
knížecího, a žije z dárků zbožných poutníků. Dárků těch bývá tolik, že roční 
jeho příjem páčí se (dle našich peněz) asi na osmdesát tisíc zlatých.

Vysoký ten představený nebydlí na samé hoře, ale na jejím úpatí. Poutníci, 
vydávající se na horu Párasnáth, navštěvují nejprve rádže, složí mu tam své  
dárky, a potom teprve obracejí své kroky ke svatohorským chrámečkům. Bez  
návštěvy takové nebyla by pouť na horu Párasnáth nic platna.

Výlety do těchto krajin podniknouti lze z Kalkuty zcela pohodlně železnou  
drahou a jen na krátko jest poutníku třeba vozu obyčejného.

A le kdo v Indii cestuje, ten nemůže užívati jen železných drah. Mnohé
končiny Přední Indie leží daleko od železnic, a potom nastává zcela jiný způsob 
cestování, u nás neobvyklý a neznámý.

Já jakožto zem ězpytec musil jsem  konati výzkum né cesty po odlehlých  
krajinách indických velmi často a procestoval jsem  tak Přední Indii křiž na kříž.

Na takovéto cesty brával jsem  s sebou obyčejně tři stany, a to jeden pro 
sebe, druhý pro sluhy, třetí sloužil za kuchyni.

Postavené stany podobají se malé chýži, a dobře se v nich přebývá.
Na zařízení dobrého stanu mnoho záleží. Ve špatném staně snášejí se 

těžce nepohody živelné.
Kromě dobrých stanů je  třeba na cestu spolehlivých sluhů. V Indii brává 

se  na větší cesty několik sluhů. Jeden z nich vaří, druhý posluhuje ve stane, 
jiní postavují stany a rozkládají je.

Někteří moji sluhové byli muhammedáni, jiní náleželi rozličným kastám Hindů.
Kromě stanů měl jsem  s sebou na cestách postel, stůl, židle, nádobí 

k vařeni a náčiní k  jídlu, prádlo, oděv, obuv a jiné nezbytné potřeby.
Nábytek, na takové cesty brávaný, bývá zvláštním způsobem k tomu účelu 

zhotoven.
Také všeho vařiva míval jsem  vždy dost v zásobě. Ostatní spíže záležela  

v čaji, rumu, uzeném mase, v rozličném koření a jiných potravinách. Mnohé 
potraviny opatřoval můj sluha v indických dědinách.

Iv cestování po vnitřní Indii hodi se nejlépe slon.
Jinde v Indii užívají zhusta velbloudů nebo mezků a oslů.
Na některých svých cestách užíval jsem  dvou slonů, na jiných tří slonů. 

Na bedrách jejich spočívaly všecky naše věci. Jízda na nich je  velmi pohodlná.
Moji sloni dostávali na cestách denně po dvaceti kilogrammech rýže nebo 

po dvaceti kilogrammech moučných placek. Leckdys dostalo se některému asi 
půl kilogrammu cukru.

Ale hlavní potrava mých slonů záležela z větví některých stromů, s nichž 
oni pěkně umějí kůru chobotem olupovati.

Ubírali-li jsm e se se slony podél obilného pole, tu vytrhávali sloni tolik 
obilí, co jen mohli, a trávili potom znenáhla z otepi, kterou si v chobotu odnášeli.

Při pramenech byla vždycky delší zastávka. Šloni zamířili k  nim vždy sami 
ze své vůle, aby mohli svůj žaludek co nejvíce vodou naplniti. Cestou ponořovali
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sloni své choboty do svých útrob a nabirali v nich vody potřebné k postřikování 
svého břicha.

Přes mosty ubírali se naši sloni velmi opatrně. Nežli se k  přechodu odvážili, 
ohledávali most chobotem a jednou nohou. Nezdál-li se jim most dosti pevný, 
potom nemohli jsm e jich živou mocí k tomu příměti, aby most přešli.

Rovněž tak opatrný bývá slon, přechází-li řeku.
Ale tím odvážněji počíná si slon v houšti: láme větve pomoci chobotu 

a  poráží stromy svým a nohama jako hračku.
Kdykoli jsem  někde stany rozbil a se v kraji utábořil, dostavovali se také 

hned obyvatelé a pomáhali nám při práci, dílem ze zvědavosti, dílem aby si 
něco vydělali.

Domorodci přinášeli nám slámu, dříví, potraviny, nádobí, mléko, vejce a p. 
Brzy za nimi dostavoval se též starosta obce, aby nás uvítal a nám k službám  
byl. S  lidmi těmi rád jsem  se  bavíval.

Leckdys ukazoval jsem  jim  kapesní nožík, hodinky, revolver a jiné věci, 
kterým  se oni nemálo podivovali.

Mezi tím připravoval můj kuchař oběd nebo večeři. Nejprve jedl jsem  já, 
potom připravovali si jídlo moji sluhové, a to každý sám pro sebe, protože 
náleželi rozličným kastám.

K aždý vyhledal si své misto pro ohniště, udělal kolem něho kruh, jenž  
ho měl děliti od ostatních, a tak o samotě strojil si pokrm, aby přítomností 
druhého se neznečistil.

Za noci střídali se sluhové nebo lidé z vesnice na stráži před stanem  
a  udržovali po celou noc oheň.

Na těchto cestách poznal jsem  mnohé krásy přírodní a radoval jsem  se 
z nich velice.

Loviti jsm e mohli všudy, co nám bylo milo. Každý den přinášel něco 
nového a poučného.“

V chrámě krvežíznivé bohyně Kali.

Dne 16. ledna 1893 dopsal jsem  poznámky o svém výletu do himálajského 
Dardžilinku a dne potomního sbíral jsem  již zase nové zkušenosti o Kalkutě 
a  okolí.

Ranní dobou řídil jsem  své kroky k žarovišti, na němž den co den spaluje 
se několik zesnulých, a o hodinu později odvážel mě povoz tryskem za město. 
Mým cílem byl chrám krvežíznivé bohyně Kali.

Houfy pospolitých opeřenců vyhýbaly se kočáru. Všechen způsob jich  
života připomínal mi špačky. Švitoření nebylo konce ani na pažitu rozlehlého 
rejdiště, ani v korunách tropického stromoví, jehož alejí jsm e potom ujížděli.

Černé odění těch pěvců slušelo jim jako našim kosům, ale třpytilo se 
kovorě. Také jejich krátký zobák žloutl se oranžově a s ním i příušní nádory 
kožní. Violový nádech na tem eni jejich hlavy, bílá skvrna na letkách a žlutavé 
nohy dovršovaly znám ky přítulných těch ptáků, jejichž jméno G r a c u l a  r e l i 
g i o s a .  M i n o  nebo M a j n a t a  jest jejich název domácí.

Výše v korunách košatých akácií kvíleli přečetní krahujci bramanští 
( H a l i a s t u r  i n d u s  Bodd), posvátnému Višnovi posvěceuí, a sletovali se brzy 
při nedalekém pobřeží mohutného proudu Hugli, ramene nejsvětější Gángy,
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brzy v zahradách a nádvořích, aby živili se vodní zvěří a všelikým i odpadky  
millionového města.

Sady ustupují chýším a bídným stavením, a náš vůz projíždí táhlou ulicí 
a osadou, obydlenou výhradně domorodci.

Hned vedle ševcovských krámů utábořil se v  roztrhaném staně indický  
pan učitel. Několik tyčí a plachetka proti slunci vytvořovalo celou učebnu. 
Pouliční šum a drnčení vozů nepřivádí z rovnováhy ani pana učitele ani osm 
jeho posluchačů, kteří zaujímají místo na rohožkách, po zemi rozložených. 
Se všemi tajnostmi indické té studnice vědomostí seznámím se teprv na zpá
teční cestě.

Nyni však jest pravý čas vejiti do chrámu kruté bohyně Kali, jejíž  
obrázky prodávají se tam ve všech krámích. Jdou dobře na odbyt. Hrnčíři 
neustávají ani ve své práci, formuji příšernou její podobu v hlíně, suší figurky 
na slunci, vypalují je  v žáru a vykládají zboží na krám. Nechybím e, když si 
podobu hliněné té modly koupíme na památku a rozhojníme doklady, jež  
zřejmě mluví o poblouznění millionů lidí na straně jedné a o vychytralém  
šejdířství bramínň na straně druhé.

Sm ečka polonahých postav kupí se kolem našeho vozu. Jeden přes druhého 
snaží se k nám protlačiti. Derou se o nás tak horlivě, že je z toho nezbytná  
rvačka a hádka. Alespoň si spíše proklestíme cestu úzkou uličkou, jež vede  
přímo k nádvoří božiště.

Ale i v ní nabízejí se za průvodce četní zevlouni, ba i sami bramini 
zaplavují nás proudem své lahodné mateřštiny a snaží se nás odvésti násilně  
ke svatyni bohyně Kali. V yslov jen sladké pro ně slovíčko b a k š i š  a služeb  
jejich již se nezbavíš. Nebyli jsm e však v takovém ohni poprvé. Energické  
osopení a zakřiknuti osvědčilo se v takových případech vždycky dobře.

Více nežli odbytá chátra vyhýbají se cizinci v  těsné uličce ženy. Nechtějí 
zavaditi o nás ani šatem, aby dotknutím neposkvrnili své kasty.

V uličce přiléhá oltář k oltáři. U  každého doutnají a voní zápalné ohěti. 
Zapomínáme alespoň na chvilku na odporný zápach, jenž ovzduší slavného  
toho božiště naplňuje.

Na oltářích postaveny jsou různé modly, ale hohyni Kali přísluší tam 
úcta a respekt největší. Strachoval se jí kdysi sám Siva a zbavil se násilně  
své ohavné choti, roztrhav ji ve vzduchu na kusy. Tak zní indická legenda. 
O něžné shodě toho párku podává ta pověst špatné svědectví. Jinak m ěli se 
ke své druhé polovici Brama a Višnu, kteří se Šivou tvoři nejpřednějši trojici 
indických bohů. Brama, jenž v poesii nejvíce ^se oslavuje, měl za manželku 
Saravatu, Višnu, jenž svět udržuje, Laksmi. Šiva zvolil si za družku K ali 
neboli Parvati.

Na tom místě, kam  s výšin nebeských snesl se její prst, stojí nyní 
K a l i - g h a t ,  t. j. stupeň ( g h a t )  k  bohyni Kali. Pravdě se nejvíce podobá, 
že od toho slova pochází nynější jméno Kalkuty.

Božiště to založeno tam bylo teprve asi před třemi sty lety. Bohatý velmož 
nadal je rozsáhlými pozemky a o výnos z chrámu plynoucí dělí se potomstvo, 
jež při Kali-ghatu zaujalo přední místa bramínského důstojenství.

Blíži se desátá hodina ranní. Kolem svatyně kruté bohyně Kali je hotová 
tlačenice. Chytrý bramín, oděný v  čisté roucho, činí s těmi, kteří mohou dobře 
zaplatiti, výminku a^pouští nedočkavce jednotlivě pobočnými dveřmi k oltáři.

Asi dvacet jiných bramínů běhají jako posedli po nádvoří a jako upíři 
vrhají se na pravověrce. Na mušku vzali si zvláště nevědomé ženy, které marně 
snažily se odolati jich lákavým  řečem, dávajíce se před nimi až na útěk. Ale
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dotěrní bramíni brzy je dostihují, kladou jim  svou levici na čelo, pravou rukou 
mávají před jejich očima, jako by jim  žehnati chtěli, a konáním takovým, jakož  
i stálým hučením do uši omamují, ba hypnotizují vyhlédnuté oběti své tak, až 
z nich budou moci vylouditi poslední groš. Šakalové nepočínají si na mrchovišti 
hnusněji, nežli zvrhlá ta společnost sluhů při stupních krvežíznivé Kali.

S odporem a nechutí odvracujete tvář od takového počínáni a nakvašeně 
odstrčíte od sebe bramína, jenž doráží i na vás slovy i skutky a zavěšuje přes 
všecken odpor věnec ze žlutého kvítí na vaše šije. Má to býti znamením, že 
chce s vás sejmouti hříchy. Ale vida, že marně mámí na nás bakšiš, vztekle 
snímá s nás věnec a sápe se na kořist podajnější.

Z nádvorní té honby vyrušily nás pojednou rány na gongy, plechy a bubny. 
Za pekelného toho rachotu otvírají se pojednou oltářni vrata, a bohyně Kali, 
s příšernou černou tváří a s vyplazeným  jazykem  ukazuje se před zbožným 
lidem ve vši své hrůze. Jenom čerstvá krev je  s to vztek její ukonejšiti a její 
náruživosti a vášně, projevované za hladu a moru, umírniti.

Před chrámem již dávno sváděla se černá kůzlátka, aby byla o jedenácté  
hodině bohyni Kali obětována. Denně padne jich před samým oltářem asi půl 
sta, mnohdy i několik set. V nádvoří očekává je  bramín. Pomocník přivazuje 
oběť k vidlici, do země zaražené, vpravuje a vtlaěuje hlavu obětovaného zvířete 
co nejvíce mezi výřez dřevěné vidle a snaží se natáhnouti jeho krk co nejvíce. 
Jediná rána, zasazená nožem do šije, oddělí pak hlavu od trupu.

Za špatné znamení se pokládá, když třeba oběti zasaditi více ran. -Ale 
bramín nepřijde nikdy zkrátka a vytěží z takového obětováni zvířat mnoho rupií.

Ě ídčeji obětují se zvířata větší, tele nebo bůvol.
Zvířecí tyto oběti jsou náhradou za krvavé oběti, jež byly vybírány i z lidí. 

Tak dělo se ještě za velikého hladu r. 1866. Lidské hlavy kvítím posypané 
a na oltáři bohyně Kali položené byly toho dokladem. Ba znám jest i příklad 
z r. 1893. Jsou to zajisté ještě  ostatky dávného zvyku, kterého zvláštní sekta  
t h u g g ů  se přidržovala a uškrcené nevěrce bohyni Kali na oltář přinášela.

Posvátná řeka.

Hindové mají ve své vlasti mnoho posvátných míst a rádi k nim putují.
Velikou posvátností vynikají zvláště některá místa při řece, jež slově Ganges.
Ganges neboli Gánga jest veliká řeka. Přichází od nebetyěných hor Himá- 

lajských, teče celou Indií a vylévá se do zálivu Bengalského několika rameny.
Hindové uctívají řeky jako živé bytosti, ale řeka G anges jest jim ze všech  

řek nejsvětější. K ní putuji poutníci se všech stran indického světa a jsou  
nevýslovně šťastni a blaženi, mohou-li se v  ní vykoupati.

Ubozí Hindové domýšlejí se totiž, že umýváním svého těla v posvátné 
řece sm ývají se sebe všecky hříchy.

Jiní jsou dokonce tak pobloudilí, že vyhledávají v  tom veleproudu i smrt. 
Domnívají se, že potom jistě přijdou do nebe.

A proč jest G anges řekou posvátnou ? ^
Vypravuje se, že kdysi položila žena Šivova ruce na oči svého manžela.
Již dříve jsem  se zmínil, že jeden z indických bohů jmenuje se Šiva.
Sotva že m anželka Šivova dotkla se svého muže, tu prý svět pojednou 

začal se točiti obráceně, protože prý Šiva nemohl na několik okamžiků dívati
J .  K o ř e n s k ý ;  A sie. 1 4
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se na zemi. V tom okamžiku byl prý Šiva v takových nesnázích, že se 
ze samého strachu notně zapotil. Pot řinul prý se mu z těla tak silně, že 
byl z něho za krátko ne snad jen pramének, ale dokonce mohutný proud, 
Ganges nazvaný.

Podobné povídačky slýchají se též o jiných řekách indických, ale Ganges 
zajímá mezi všemi ostatními misto nej přednější.

Proto, kdo z Hindů jen trochu může, každý k němu spěchá a hříchy své 
v něm smývá.

A co ti, kteří mají k posvátné té řece příliš daleko?
Nemůže-li zbožný poutník k posvátné vodě, přijde k němu posvátná voda 

sama. Povím vám, jak.
V Indii jest mnoho lidí, kteří nemají nic jiného na práci, nežli že rozná

šejí od místa k místu vodu z posvátné Gángy.
Vodu nabírají do baněk a roznášejí ji po krajině. Nosič klade si silnou

hůl přes ramena, zavěšuje na každý konec koš se džbery a jde takto za svým
výdělkem .

A co dělá roznašeč s vodou ?
Tu vodu prodává. Čím dále od posvátné řeky, tím vice za ni žádá. Ale 

žádá-li jí sobě žebravý mnich, dostane se mu ji darmo.
V indických chrámich spotřebuje se mnoho té svěcené vody. Indičtí 

kněží pokropuji tou vodou své modly a bůžky.
‘ Není tedy divu, když roznašeči posvátné vody jsou v  podezřeni, že pro

dávají vodu obyčejnou, nabranou snad někde z nejbližší řeky nebo z větší louže.
V Indii odbývají se pouti k posvátným místům za chladnějšího počasí. 

V tu dobu hemžívají se silnice samými poutníky.
Jedni jdou pěšky, nesouce koše všelikých potravin na cestu. Koše se

zásobami vyzdobeny jsou pavím peřím.
Jef páv obyčejným ptákem v Indii a poletuje divoce v polích a sadech.

Nikdo mu tam neublíží. Na svých cestách po Iudii vídal jsem  mnohdy houfy
divokých pávů.

Jiní poutníci jedou na koních nebo ve dvoukolové káře.
Také koník bývá pěkně okrášlen a ozdoben rolničkami.
Bohatí bramini vydávají se na pouti pod stinnými nebesy, aby je slunce 

příliš nepálilo.
Někteří poutníci nebo poutnice nesou v náruči jehňátko nebo kůzlátko, 

a tak staří i mladí chvátají nadšeně k posvátnému proudu.
I chromí a nevidomí nastupují dalekou cestu ke Gánze. Cesta těch ubo

žáků bývá tím namáhavější, ale oni ji podnikají rádi. Nějaký příbuzný snad 
jest jim podporou.

Nešťastný otec opírá se o syna, děd o vnuka. Chromí spějí ke Gánze 
s tou pevnou nadějí, že zbaví se berlí, jakm ile nohy jejich posvátného proudu 
se jen dotknou.

Mnozí z nich vrhají se  do proudu tak slepě, že se v něm často až utápějí. 
Ale zbožný Hind rád smrti takové se podává. Věříf on, že duše jeho dostane 
se potom jistě do nebe.

Jiní dávají si u řeky holiti hlavu a zařizují to tak, aby každý vlas jejich  
padl do posvátného proudu.

A víte, proč tak činívají?
Myslí, že za každý vlásek, jenž dotkl se Gángy, budou žiti na věčnosti 

million let.
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B e n a r e s.

V Přední Indii jest několik velikých měst. Při březích indických leží 
B o m b a y ,  M a d r a s ,  K a l k u t a ,  uvnitř země L a h o r e ,  D e l h i ,  B e n a r e s  
a jiná města.

Ale město Benares jest ze všech indických měst nejsvětější. Bramini 
hlásají, že každý, kdo v tom svatém městě žije, byť i jen na krátko, jistě  přijde 
po smrti do nebe.

Vím, že se nad nerozumným povídáním indických kněží pozastavíte, ale 
Hindové v tu pověst věří, a marně byste jim to vymlouvali.

Město Benares jest překrásně položeno. Rozkládá se na povýšeném  místě 
při řece Gánze. S výšiny té lze posvátný veleproud daleko přehlédnouti.

S návrši k řece vede mnoho schodů. Po těch sestupují poutníci k po
svátnému proudu.

Na svahu návrší vystavěno jest plno chrámů a chrámečků, zasvěcených  
rozmanitým bohům a bohyním, a obsluhovaným nesčíslným  počtem braminů.

Některé budovy vystavěny jsou jako paláce. Zajisté, že jsou to budovy 
knížecí, neboť také indičtí rádžové nastupují občas pouť do řečeného města.

Může se říci, že Benares je  vlastně sam ý chrám. Chrámy ty činí město 
velikolepým  a v pravdě nádherným. Cestující nemohou se pohledu na ně ani 
nabažiti.

Ale vkročlme-li do města, tu nádhera jeho se zmenšuje. U ličky jsou  
uzounké, špinavé a m ísty tak těsné, že jim i jezdec sotva projede. Dům domu 
takořka se dotýká.

Tu onde viděti lze domek na spadnutí. Lidé se z něho vystěhovali, aby 
nepřišli k úrazu. Snad nebydlí tam nikdo již několik let, ale o sbořeninu nikdo 
se nestará. A tak má Benares sešlé paláce a sešlé chrámy vedle sřícených  
domků a chatrčí.

Nahlédneme-li do vnitř stavení, uvidíme na stěnách pestré malby. Některé  
představují osoby, jiné květiny, listy, plody.

Indové mají rádi pestré malování.
Po ulicích potloukají se houfně opice. Běhají tam také po střechách a po 

chrámech, ale nikdo jich nechytá a nikdo jim neubližuje, ačkoli obyvatelům  
mnoho škod nadělají.

Co tomu řeknete, povim-li vám, že také opice pokládány jsou u Hindů 
za zvířata posvátná?

A přece je tomu tak.
Hindové si vypravují, že ostrova Ceylonu dobyl král, jenž měl podobu 

opičí. Jmenoval se H a n u  ma n .  Opičí ten král kázal totiž svým  poddaným  
opicím, aby stavěly  most z Indie na Ceylon. Potom přepadl ostrov a zvítězil.

Opice mají v  Benarech takové pré, jako u nás vrabci, a vedou si tam tak 
nenuceně, jako by byly v samém pralese.

K dyby ostaly benarské opice jenom na střechách, bylo by dobře. Ale 
opice ty  prolézají všemi krámy a vyčenichávají vše, co kde je k snědku, ať 
je  to ovoce nebo cukrovinky. Co nemohou vzíti, to nevezmou. Yšeho ostatního 
se zmocňují a utíkají s kořistí na střechy.

Nezkušené ditě přicházívá tam zhusta o svou lahůdku a o svůj zá k u sek : 
chytrá opice připlíží se nepozorovaně k milému dítěti, chopí se jeho svačiny,

14*
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a než se ditě vzpamatuje, bývá opičák již  dávno za komfnem. Ditě pláče, ale  
opičák má radost ze svého opičáckého kousku.

Kromě opic povalují se po benarských ulicích stáda hovězího dobytka. 
Myslím, že by se vám ten dobytek líbil. B ývá celý bílý nebo popelavý a má 
na zádech lojovitý hrb. Skot ten jmenuje se z e b u .

I tato dobytčata jsou od Hindů uctívána. V Benarech nikdo by jim ne
ublížil ani za živý svět. Lidé se jim ochotně vyhýbají a nikdy jich netlukou. 
Hoví-li si zebu uprostřed ulice, tu Hindové jich neradi z pohodlí rušívají a ra
ději si trochu zajdou a jinou ulicí se ubírají. Tak jest u Hindů hovězí dobytek  
ctěn a vážen.

V krámicb benarských prodává se mnoho věcí. Zvláště by se vám líb ily  
pěkné výrobky z vytepané mosazi. Mosazné výrobky benarské jsou známy po 
vši Indii.

Kromě těchto věcí líbily by se vám tam zajisté také hliněné nádoby na 
černo zbarvené a kovovými kresbami ozdobené.

Kovová ta výzdoba jest ze slitiny cínu a rtuti a slově a m a l g a m .  Jest 
to táž hmota, jakou opatřují se na zad skleněná zrcadla.

Průmyslové museum Náprstkovo chová v  indickém oddělení mnoho pěk
ných výrobků benarských. Doktor Feistm antel přinesl je ze svých cest po Indii. 
Nezapomeňte museum to navštíviti. Uvidíte v něm mnoho pro své potěšeni 
a poučení.

B r e j l o v e c .

Myslím, že každý z vás již něco slyšel o jedovatém  hadu, jenž slově brej
lovec. Had ten jest v Indii a v sousedních krajinách asijských všudy domovem.

Běda tomu, koho brejlovec uštkne. Nešťastník takový jistě zahyne v ně
kolika okamžicích.

Snad mi ani neuvěříte, řeknu-li vám, že do roka umírá v Přední Indii 
od uštknutí jedovatých těchto hadů asi dvacet tisíc lidí. A přece je  to svátá  
pravda.

Pouhý pohled na brejlovce nahání již diváku strachu. Brejlovec vypadá  
věru šeredně. Zdá se, že má na hlavě široký čepec a brejle. Jiskrné oči jeho 
prozrazují zřejmě, že je  to plaz jedovatý. Není tedy divu, že se lidé brejlovce 
tak bojí.

Ukáže-li se  brejlovec někde v domě, bývá obyvatelstvo všecko vzhůru 
A jak  by ne! Vždyť každý je  v nebezpečenství života.

Proto pátrá se po zalezlém brejlovci tak dlouho, dokud nebyl vyslíděn  
a z domu vyplašen.

Ale nejen lidé, nýbrž také domácí zvířata jsou v  nejistotě života, je-li na  
blízku brejlovec.

Brejlovec vychází na lov v noci, a té doby mohou se před nim indičtí 
obyvatelé těžko ubránit.

A což nezavírají se tam na noc dvéře u domu?
I zavírají, ale to mnoho nepomáhá.
Hindové stavívají si obyčejně chatrče z bambusu a ze slámy, a jakž takž 

slepují své stavení za pomocí hlíny. Stavení takové mnoho nevydrží a snadno se 
deštěm poškozuje.
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Také m yši snadno do něho se dostávají, a za nedlouho je  chýše plná 
skulin, jim iž jedovatí hadi prodrati se mohou do stavení bez překážky. I jinde  
ve stavení bývá tolik děr, že se tam brejlovci a jiná ělověku nebezpečná zvířata 
mohou ukrývati na dlouhý čas.

Za noci vylézají tam hadi a štíři ze svých skrýši a pasou po kořisti.
Brejlovec chce nepochybně vyslíditi v domě nějakou myš. Ale dost možná,

že na svém  lovu zavadí o ruku nebo nohu spícího člověka.
Brejlovec domnívá se nepochybně, že zavadil o nějakou kořist a mrštně

kousne do nohy nebo do ruky člověka.
Než uštknutí jeho je  tak jem né, že člověk ve spánek ponořený bolesti 

té ani nepocítí a spí dále.
Ale uštknutím brejlovce vešel do rány zároveň jed  z dutiny zubní, a krev 

počne se otravovati. I umírá člověk ve tvrdém tom spánku bez bolesti a božího 
rána vice se nedočká.

Rána, uštknutím brejlovce způsobená, je tak nepatrná, že ji mnohdy nelze 
ani najiti. A najdou-li ji, potom nevypadá jinak, nežli jako by od píchnutí 
včely nebo vosy pocházela.

Smrt uštknutím bývá v Indii tak obyčejná, že se tomu lidé ani nediví.
A což není léku proti takovému uštknuti?
Léky, jakých Hindové užívají, málo pomáhají. Nejlépe jest, ránu hned  

vypáliti, nebo s kusem masa vyříznouti.
Ale na takové operace dochází obyčejně již pozdě. Je-li krev již  otrávená, 

marno jest volati o pomoc.
Aby se takové nehody v domě neopakovaly, bylo by nejlépe chrániti 

stavení před brejlovci a hubiti je  vším úsilím.
Ale Hindové jsou jiného mínění.
Víte, co činívají, dopadnou-li brejlovce, jenž někoho v domě uštknul?
Vy se domýšlíte, že ho Hindové zabiji a že se tak zbaví hrozného škůdce. 

To nikoli.
První starostí Hindů jest, aby brejlovec byl vypuzen z domu bez ublížení. 

Domnivajíť se oni, že zabitím brejlovce následovala by tím jistěji smrt člověka 
uštknutého. A tak může brejlovec páchati zlo dále.

Potom snaží se teprve Hindové, aby přispěli uštknutému na pomoc. Vezmou 
honem trochu oleje a potírají jím hlavu nešťastníkovu.

To činívají vždy, nechf trpí nemocný nemocí kteroukoli.
Brzy na to dostavuje se čaroděj. Snad byl zavolán z nejbližší vesnice. 

T aké dostavují se bramíni a počínají s čarodějem své čáry.
Nemocný sedí mezi tím uprostřed svých známých. Čaroděj uchopuje ruku 

nemocného, žvatlá všeliká říkání, jimiž má se smrtelný účinek jedu zahnati. 
Potom sype na ránu posvátný prášek z Gángy.

Ale nemocnému ubývá sil v íc  a více, a ubožák skonává v náručí bramínů 
a čaroděje.

Utichne brebencováni čaroděje, jemuž nepodařilo se zhoubný účinek jedu  
zahnati, a brzy na to spustí indické ženy své obvyklé lamentace nad mrtvolou 
nešťastníkovou.

Druhdy se léčeni kouzelníkovo dařívá, ovšem bez jeho přičinění. Ale lid  
pevně věří, že jediné on život raněnému zachránil.

Umění čarodějovo se potom po všem kraji rozhlašuje, a lid pohlíží k němu 
s důvěrou a s úctou tím větší.
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Krotitel hadů.

Do indické vsi přišel člověk s turbanem na hlavě. Do polovice těla byl 
oděn bilou košilí. Na nohou měl kratiěké spodky jako brávají se u nás ke 
koupáni. To bylo vše, co měl na sobě. Jiného oděvu neměl.

Člověk ten měl hnědou pleť, jako všickni domorodci indičtí, a chodil ode 
vsi ke vsi. Šel za svou výživou. Zaměstnával se krocením hadů. Hady ty měl 
v košíku.

Když přišel do vsi, zastavil se hned v prvém staveni a ptal se, jsou-li 
v domě hadi.

Hospodář uvítal příchozího velm i rád. Poznal ho již podle ustrojeni a
podle košíku. Věděl hned, že je to krotitel 
hadů.

Krotitelů takových potlouká se po Indii 
velmi mnoho. Všickni z nich jsou zároveň 
kejklíři a ukazuji zkrocené své hady kaž
dému, komu libo. Vědí dobře, že neukáži 
je  zadarmo.

Hospodář snad řekne krotiteli, že v domě 
žádných hadů nemá.

Ale krotitel hadů je vychytralý ptáček. 
Víte, co učiní?

Krotitel vyjm e nějakého hada ze svého 
koše a uschová jej nepozorovaně do někte
rého kouta.

Hospodář opětně tvrdí, že žádných hadů 
v domě nemá. Ale krotitel nedá se odbýti 
a řekne, že se o tom hned přesvědčí.

I přiloží k ústům píšťalu, bez níž na 
cesty  se nevydává, a počne na ni hráti.

Had, v koutě uschovaný, uslyší známou 
hudbu, počne se hýbati, nazdvihuje hlavičku 
a svijí se po podlaze.

Kejklíř hada toho lapí a vloží ho do 
košíku mezi ostatní hady. Nepoví ovšem  

hospodáři, že je to týž had, kterého před chvíli v koutě uschoval.
Hospodář se diví, jak  je kejklíř dovedný, a domýšlí se o něm, že dělá 

zázraky. Podivení jeho roste, když vidi, že krotitel nebojí se ani hada nejjedo
vatějšího, hrozného brejlovce.

A skutečně krotitel zachází s brejlovci tak volně, jako by to byli hadi 
nevinní. Ale jsou to hadi ochočení, a nepochybně byly jim jedovaté jejich zuby 
před tím vytrhány.

Vyleze-li však ze skuliny nějaký nový had, tu kejklíř dobře ví, jak tako
vého plaza polapiti, aby mu neublížil. Co nejopatrněji vytrhá mu zuby a potom 
bez bázně klade jej do košíku. Tvrdí se, že kejklíř nebojí se ani jedovatých  
brejlovců a že mu uštknutí neublíží, protože zvykal hadímu jedu znenáhla víc 
a více. Tvrzení takové podobá se pravdě. Doklady toho jsou zjištěny mnohými 
podobnými pokusy přírodovědeckými.

Krotitel hadu.
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Pí'ijde-]i krotitel hadů do vsi, sbíhají se všecky děti a kde kdo je, aby 
se podívali na kousky, které umí kejkliř se svým i hady prováděti.

Kejklíř vyhlídne si k  tomu cíli prostranné misto, snad někde na návsi.
Tam postaví svůj košík, chápe se píšťalky a počne hráti.

Když tak chvilku na píšťalku píská, tu víko košíku počne se zdvihati 
a nazdvihuje se víc a vice. Brzy na to ukazují se brejlovci. Nejprve ukážou 
své hlavy. Brejlovci rozhlížejí se kolkolem, pohybují mrštně jazykem , nafukují 
se a svítí a jiskří očima. Potom opět zalézají do košíka. Ale kejklíř neustává
pískati, a hadi opět počínají své tělo vztyčovati. Konečně vylezou z koše celí
a stále se svíjejíce plíží se kolem koše na zemi. Svíjejí se tak pravidelně, jako  
by tančili podle not.

Vesničané ztrnule dívají se na krotitele hadův a nemohou nijak pochopiti, 
jak  může zacházeti s hady bez nebezpečenství života. Kejklíř béře hady  
do holé ruky, zavěšuje si je  kolem krku, klade je k ústům, na nohy, hladí 
jejich hlavu, libá je, jazykem  svým dotýká se jazyka jejich a jiné a jiné  
kejkle s nimi provozuje.

Takové divadlo baví Hindy velice, a kejklíř při něm vždycky dobře 
pochodí.

Nemilí hosté v ovocných sadech.

Jak rádi vídáme u nás hezkého papouška v k leci! Děti naše nemohou 
se jeho krásnému peří ani dost vynadiviti.

Chce-li si u nás někdo poříditi papouška pro zábavu a pro ozdobu své  
světnice, musí za něho zaplatiti ptáčníkovi několik zlatých, mnohdy deset, 
dvacet, padesát i více zlatých.

Snad je  to papoušek učený, a takový stojí vice nežli ten, jenž nenaučil 
se ještě mluviti.

U čený papoušek vítá svého pána pěkným pozdravením, kdykoli jen pán 
vstoupí do světnice, č i  neslyšeli jste o učeném papoušku, jenž dával ráno 
„dobré jitro“ ? Zajisté, že by vás také rozesmál, volaje na vás: „Dobré jitro, 
ty  k luku!“

Papouškové jsou u nás velmi váženi, a lidé, staří i mladí, rádi se za
stavuji před jejich kleci, aby mohli pozorovati život jejich.

Ale obyvatelé indičtí nemívají z nich mnoho radosti. Indický sadař bývá  
všecek nešťasten, přilétne-li k němu do jeho ovocných sadů houf papoušků. 
O takovou návštěvu indický sadař nestojí, byť to byli papouškové sebe pestřejší 
a sebe krásnější.

Indický sadař posílá je v duchu ke všem všudy, kdykoli se jen kolem  
něho mihnou.

A má také proč. Vždyť před nimi žádné ovoce neobstojí. Nejtvrdší plody 
a ořechy umějí oni rázem v zobáku rozmáčknouti a mžikem zmocňuji se chut
ného jadérka.

Snad pěstoval sadař ve svém sadě banány. Banánky již dozrávaly 
a dávaly sadaři naději na dobrou úrodu.

Ale jednoho dne přiletí do sadu několik houfů papoušků, a kde iaká ba- 
nánka, každá je  ozobaná.
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Papoušek podává si banánky do zobáku nohama tak obratně, že vidime 
v nich spíše ruce nežli nohy.

Když se papouškové ovoce hodně najedli, houpají se na větvích, za
věšujíce se brzy za nožičku, brzy za zobák.

Kdosi z Evropy byl návštěvou v Indii. Procházel se v ovocném sadě. 
V sadě rostla káva, muškátové koření, skořicovník, pepř, zázvor, jinde vypínaly  
se palmy, jinde bujely banány.

V tom zapadlo hejno pestrobarevných papoušků do sadu. Papoušků bylo 
tolik, že se pod nimi až větve prohýbaly.

T isíce těch křiklounň daly se pojednou do takového povídání, že Evropan, 
celý udivený, ani vlastního slova neslyšel a raději ze sadu odešel. Pro sam ý  
křik nemohl v sadě ani vydržeti.

Za nedlouho opět se náš rozmrzelý Evropan vrátil a přinášel s sebou 
pušku. Ale tu papouškové zdvihli se za takového hluku, jako když vítr burácí. 
Poplach a šumot byl mezi nimi k nepopsání.

Ve chvíli přeletěli vyplašeni papouškové zahradu jako střela. Lesklé jejich  
peří třpytilo se v zářivých paprscích slunečních jako drahé kamení. Odletěli, 
ale hned na to opět přiletěli a hospodařili v sadě jako dříve.

Sadař indický nemá nic jiného na práci, nežli přem ýšleti o tom, jak se
těch nemilých hostí zbavovati vyplašováním.

V Indii přiletují papouškové směle až do měst a usazují se beze strachu
na střechách domů jako u nás holubi a vrabci.

Za deset krejcarů můžete si koupiti na tamějších tržištích papouška 
skoro tak velikého, jako je  náš holub.

Honba na tygry.

Lovci vydali se na lov se slony do hustých džanglí a vyplašili z úkrytu 
krvelačného tygra.

Na honbu tu vzali lovci nejlepší své slony zvláště k tomu cíli cvičené, 
upevnili na ně dřevěné posady, zaujali v nich misto a dobrými zbraněmi opatřeni 
vydali se do houšti.

V džanglich roste bujné bylinstvo. Rostou tam všeliké druhy trav, jako  
vysoké rákosí a bambus, též rozličné druhy palem, potom mnohé rostliny popí
navé, které m ísty vytvořují neproniknutelné hustiny.

Bylinstvo bývá v džanglich tak bujné, že vzrůstem svým  přesahuje 
i výšku největších slonů.

V džanglich skrývá se mnoho zvěře užitečné, ale tam má též úkryt svůj 
krvelačný tygr, tam pase po své kořisti. Běda zvířeti, jehož dotekla se tlapa 
tygrova, běda člověku, jehož tygr se zmocnil.

Kromě jedovatých hadů žádné jiné zvíře v Indii tolik škod nenadělá a  
tolik neštěstí nepřivodí, jako tygr. Na blízku jedné osady indické skrýval se  
tygr po dvě léta a loupil lidi na pořád. Za tu dobu unesl ze vsi asi padesát 
lidí. Zajisté že je někde v houšti rozsápal a sežral.

Tygr odvažuje se druhdy kousků neslýchaných, jindy zase zbaběle před  
lidmi utíká.

Poslyšte, co se jednou v Indii přihodilo.





— 217 —

Jistý Angličan vydal se se slonem na lov do džanglí. Brzy na to objevil 
se tygr. Angličan namířil a šelmu poranil.

Kozlícená šelm a vrhla se hned na slona, zasáhla tlapou lovce a dala se 
s kořistí na útěk.

Soudruzi lovcovi chápali se sice ihned zbrani, ale báli se po šelm ě vystře- 
liti, aby koule nezasáhly též nešťastného lovce. Zanechali tedy nešťastníka jeho 
hroznému osudu.

Angličan byl s počátku jako omráčen, ale brzy se vzpamatoval. Byl to 
hrozný okamžik.

Tygr držel pevně svou kořisť za stehno a prodíral se s ní m ezi hustým  
křovím.

Ubohý Angličan krvácel z obličeje i ze všech údů. V tom hrozném stavu 
sebral však ducha a odhodlal se k zoufalé obraně. Ale jak ?

Angličan rozpomenul se, že má za pasem  dvě bambitky. Těch hleděl se  
rukama zmocniti. A to se mu také podařilo, neboť měl obě ruce volné. Když  
uchopil se jedné, vypálil ji proti tygrovi. Bána sice vyšla, ale šelm ě neublížila.

Tygr se polekal a tím pevněji zakousl se do těla své oběti.
Ale Angličan nepozbyl ještě sm yslů a zmocnil se bambitky druhé. Tentokrát 

však mířil lépe, právě do prsou dravé šelmy. Spustil, a koule projela šťastně 
srdcem krvežíznivcovým . V tom okamžiku skácel se tygr k  zemi.

Soudruzi nešťastného lovce, uslyševše rány z bambitky, pospíchali se svým i 
slony k místu, odkud rány zahoukly.

A co našli?
N ašli zastřeleného tygra a vedle něho statečného lovce. Ubožák byl 

zažitými útrapami tak vysílen, že ležel ve mdlobách.
Přátelé jeho sestoupili rychle se slonů, poskytli mu hned pomoci a přivedli 

ho opět k životu.
Za nějakou dobu pozdravil se napadený Angličan úplně, a jenom chromá 

jeho noha upomínala ho často na hroznou chvíli, kterou prožil v pazourech 
krvežíznivé šelmy.

Dlouho bych vám mohl vypravovati o krvelačnosti tygrů. Zmíním se toliko 
ještě o některých událostech.

V jednom indickém kraji ztráceli se listonošové. K dykoli se některý 
listonoš ubíral do sousední osady, zmizel, a vícekráte ho nikdo neviděl. Tak  
zmizelo v krátké době asi dvanáct listonošů.

A kam se poděli?
Na blízku uhnízdila se tygřice se svým i mláďaty a vybírala si a rdousila 

lidi na pořád.
Lidé báli se z osady vycházeti do okolí, ale listonošové, konajíce svou 

povinnost zaplatili službu svou životem.
Na dlouho potom byla poštovní služba přerušena, ježto nikdo nechtěl 

služby té více vykonávati.
Z té příčiny bývá pěší pošta doprovázena několika lidmi, kteří bubno

váním a povykováním tygry od sebe zahánějí.
Jindy zase vrazil hladový tygr do vsi, porazil střechu chatrné chýše, 

popadl jednoho z obyvatelů a utíkal s ním touže cestou, kterou přišel. P o  
nešťastném obyvateli nezbylo potom ani nejmenší památky.

Tygr má silu ohromnou. Odnášiť hravě člověka nebo jelena. Též i koně  
nebo bůvola může vléci hodný kus cesty.

Obyvatelé indičtí činí co jen mohou, aby se tygrů ve svém okolí zbavili.
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Sama vláda anglická vynakládá na hubeni těch šelem mnoho peněz a rok co 
rok vyplácí za ulovení tygrů veliké odměny

Honby, jež se na tygry za pomoci slonů podnikají, bývají mnohdy velmi 
slavné.

Velikolepé lovy na tygry podnikají indická knížata neboli rádžové. A což 
teprve, když přijde na návštěvu do Indie sám princ, následník královny anglické  
a císařovny in d ick é!

Jistý indický kníže vydal se kdysi na hon s celým plukem lovců. Někteří 
jeli na koních, velbloudech, mezcích, jiní na slonech, jiní šli pěšky. Na tom 
lovu mnoho tygrů a jiných zvířat bylo uloveno, ale také mnoho honců bylo 
roztrháno.

Na jiném  takovém knížecím lovu bylo asi pět tisíc mužů, a jindy opět 
vypravilo se na lov dokonce pět tisíc slonů.

Někteří sloni slouží k nadháůce, na jiných sedí střelci ve zvláštní posadě. 
Za ušima má své místo vůdce, jenž slona ostrým hrotem ku předu pobádá, 
neboť, ucltí-li slon na blízku tygra, strachy se třese, vyzdvihuje chobot, vydává  
z hrdla zvuky podobné tonům z trouby pocházejícím a jen nesnadno dává se 
příměti k dalšímu pochodu.

V takovém okamžiku představuje slony a lovce barevná příloha této knihy. 
V yplašený tygr vrhl se na slona a strhl k zemi jednoho honce.

V tom okamžiku uchopil však slon svým chobotem šelmu, přitlačil ji 
k tělu a tak pevně ji stiskl, že nemohla ani dýchati.

Rána z ručnice střelcovy dobře namířená učinila konec životu krvelačné 
šelmy, a zabitý tygr visel na chobotě slonově nepohnutě.

Když se lovci přesvědčili, že je  tygr na dobro zabit, uvázali tělo jeho ke 
slonu a vraceli se snad z veselá ze šťastného lovu k domovu.

Ale slon, jenž zabitého tygra na svých bedrách odnášel, ještě  dlouho třásl 
se na celém těle.

Jinde v asijských krajinách chytají tygry do pasti a lapáků všeho druhu, 
jinde do sítí, nebo je  probodávají kopím.

Na slonech z Džejporn do Ambiru.

Chcete-li zkusiti alespoň jednou ve svém životě, jak se jezd í na slonech, 
navštivte město Džejpor v  Indii. K výletu tomu hodi se nejlépe m ěsíc leden  
neb únor. Přišli byste do Indie v nejlepší čas. Pověstná vedra by vás tou 
dobou nesoužila. Nad to pak mohli byste býti vzácnými hosty při svatbách 
indických svatebčanův a zalétati v duchu v pohádky o T isíci a jedné noci.

Z Bombaye měli byste do Džejporu blíže než my, když ubírali jsm e se 
k němu z Kalkuty, abychom tak vykonali cestu na přič celou Indií. Okružní 
lístek želežniční se zastávkou v posvátných Benarech, v Lukně, Agře, Delhách, 
Džejporu, Achmedabadě, Barodě a v konečném Bombayi nestojí v pohodlné 
druhé třídě dle našich peněz více nežli asi 60  zl..

Nejste-li příliš zchoulostivělí a nebudou-li se vaše travidla vzpírati tropické 
kuchyni, budete žiti v Džejporském hotelu Kaiser-i-Hind dosti spokojeně.

Přijdete-li do Džejporu, majícího nyní asi 150.000 duši, za dne, můžete 
již druhého dne z rána nastoupiti cestu do nedalekého Ambiru. Třeba jen
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vyplnili nepatrný tiskopis a zaslati jej úřadu anglického residenta, jenž pracuje 
a mysli za Džejporského maharadžu.

Radou residentovou vládne kníže nad svými poddanými, jichž počítá se 
asi půltřetího millionu, bez velikých starostí. Může tím spíše věnovati se svým  
ženám a svým favoritkám, kterých má ve svém paláci neméně nežli 300. Ženy, 
koně a sloni jsou jeho nejmilejší radostí.

Obrovské slony ctihodného stáří propůjčuje maharadža také radostem  
přibylých cizinců. Krátce po zaslání supliky navracuje se sluha s příznivým  
vyřízením se strany úřadu residentova: „Panu Josefu Kořenskému dovoluje se 
navštíviti knížecí stáje a palác v Ambiru. Slon bude státi před branami města 
v 8 hodin 30  minut ráno. Za Jeho Výsost maharadže Džejporského: Peacock, 
resident. V Džejporu 30. 1. 1 894 .“

Z m ěstské brány vyveze nás ekvipáž v hotelu najatá. Projede malebným  
městem a jeho náměstím, na němž vykračují si tisícové nedotknutelných holoubků, 
a brzy na to stojíme před živými kolosy, na jichž hřbetě vypravíme se k paláci 
Ambirskému.

Sluhové již kynou a mohutný Managas —  tak jmenovala se rozumná ta 
obluda — poklekl, aby nás přijal na svá záda. Ale při všem tom pokoření 
byl ještě  tak vysoký, že bylo třeba žebříku, bez něhož slon na cesty se ani 
nevydává.

M anagas odnášel na svém hřbetě mě a mého soudruha z cesty kolem  
světa, pana Řezníčka, druhý posloužil dvěma jiným soudruhům, kteří v Hong- 
konku k nám se přidružili a společnou cestu až do Terstu s námi vykonali.

Náš sluha, jenž provázel nás po Džejporu a také do Ambiru, zaujal 
místo na druhé straně našeho sedla. Byla to vlastně lavice, opatřená po obou 
stranách ozdobným zábradlím. Však to vidíte na obrázku, pořízeném podle 
fotografie. Přátelé naši, uviděvše tu fotografii, domýšleli se, že vezem e ssebou 
nějaký flašinet. Z druhých dvou stran opatřuje se sedlo dvěma háky, aby 
jezdec nemohl vypadnouti. Čtvrtý na našem slonu jest sluha, jenž obrovského 
M anagasa řídil a železným  bodcem k chůzi pobádal. U sadil se mu hned za ušima.

Jízda na slonu není příjemná. Byli jsm e rádi, když jsm e hřbet toho obra 
mohli opustiti. Na štěstí není do opuštěného zámku knížete Džejporského daleko.

Zámek Ambir leží v malebném kraji na vysokém  návrší. Opice poskakovaly 
po zdech tamějších zahrad jako by byly ochočeny. Mohly bez starosti vyčkati 
příchodu cizincova. Přesvědčily se několikráte, že jim člověk v  jejich zábavách 
neublíží.

Na znamení svého obsluhovatele M anagas poklekl, a m y sestoupili jsm e  
se slona.

K dyž pak sluha velel mu učiniti „salám “ (pozdrav), tu Managas pozvedl' 
rypák do výše a silně zatroubil.

B yli jsm e v Ambiru.

Indická škola.

K dyž je  Indovi asi šest let, pošle ho otec do školy.
Indická škola bývá pod širým nebem, snad někde ve stínu košatých  

palem nebo někde na nádvoří v předsíni indického chrámu, kam slunce nemůže.
Školáci indičtí sedávají ve škole na cárech nebo kožešinách, majíce 

nohy křižem.
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Mnohý žáček musí se spokojiti pouhým cárem nebo rohožkou, upletenou  
ze stébel trav nebo z listí palmových.

V Indii chodí se do školy časně z rána, nežli slunce počne páliti.
V Indii bývají za dne veliká vedra. Vždyť leží Indie v  pásmu horkém  

neboli tropickém. A ve velikém  horku špatně by se žáci uěili.
Školák indický počne se učiti nejprve písmenům. P íše je  prstem nebo 

proutkem do písku, později na palm ový list nebo na černou tabulku. Palm ový 
nebo bambusový list jest jeho písankou.

A čím píše?
P íše ostrým rákosem nebo železným  hrotem. Rákos a hrot slouží mu 

místo tužky a místo péra; jim i vyrývá písm ena do listu. Na tabulce psává  
písátkem mašíkovým nebo křídou.

Pan učitel sedává též na zemi jako jeho chovanci. Snad má pod sebou 
koberec trochu lepši nežli jeho cvičenci. Indický pan učitel vypadá velmi vážně. 
Zajisté jest on bramínem.

Ale také jiní zam ěstnávají se vyučováním  děti, mnohdy dokonce i kramáři.
Za vyučování dostává indický pan učitel malou odměnu buď v rýži 

nebo v penězích, ale není toho mnoho. Lidé v Indii spokojují se malou od
měnou a malým výdělkem .

Školák, který teprve počíná choditi do školy, platí asi pět krejcarů dle  
našich peněz za měsíc.

Umí-li školák již psáti a chce-li se ještě dále uěiti, platí panu učiteli asi 
dvakrát tolik. Cím více školák v učení postupuje, tím více jest mu platiti.

V indické škole národní bývá zřídka kdy více školáků nežli dvacet.
Chcete-li se dověděti, čemu se mládež indická učí, poslyšte mne dále.
Indičtí žáci učí se ve škole modliti ke svým  bohům. Modlitbám učí se

nazpaměť. Též učí se kromě psaní čisti a počltati.
Indické dívky do školy nechodí a neumějí ani čisti, ani psáti.
Chce-li hošík býti učenějším a může-li svým  učitelům vice platiti, má pří

ležitost naučiti se ve školách rozličným indickým  nářečím. A těch je  v Indii 
mnoho.

Když školák trochu odrostl, může se státi bramínem, ale jenom tehdy, 
náležejí-li také jeho rodiče do kasty bramínů.

Stane-li se konečně bramínem, smí nositi posvěcený provaz. Ten jest 
spleten ze tří bavlněných praménků. K aždý pramének představuje jednoho ze 
tři bohů, v něž Indové věří. Bozi ti jsou: B r a h m a ,  V i š n u  a Š i v a .

Posvátný provaz bramínský smějí plésti jenom sami bramini.
Posvěcení hocha provazem braminským stoji dost peněz. Při tom bývá  

mnoho obřadů a ještě vice hostí.
Jenom bohatší Hindové mohou dáti své děti na bramínstvi. Chudí musi 

si dříve na tu slavnost vyžebrati peníze u bohatších sousedů.
Slavnost takového posvěcení nemůže se obejiti bez hodů. V šeliká jídla, 

zvláště rýžová a jiná, připravují se již několik dní napřed, jako by mělo býti 
posvícení.

V šecky pokrmy, připravené ve slavný ten den, dlužno připravovati v no
vých nádobách. Rodiče je k té slavnosti schválně koupili. Po slavnosti nesm í 
se jich více užívati.

Povím  vám dále v krátkosti, jaké obřady vykonávají se při svěcení 
bramína.

Nastávající bramin sedí na židličce v novém parádním obleku. Starý
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bramin maže ho olejem. Na krk dává mu ozdůbky korálkové a na ruce ná
ramky jako nějaké slečince. Potom mu barvi na černo okraje viček.

Otec a matka novosvěcencovi sedí po stranách svého syna. Sousední ženy
prozpěvují písně, přejí novosvěcenci všecko dobré a těší se velice ua hody, jež
je  očekávají.

Na hody těší se celá společnost více nežli na slavnost svěceni.
Lepší školy založili v Indii missionáři a potom anglická vláda, kteráž

vynakládá tam na školy rok od roku více peněz.
Je-li hošíkovi asi deset let, tu rodiče vyhlédnou pro něho nevěstu a za

snoubí ho s dívkou, která jim se líbí. Mnozí indičtí rodičové zasnubuji své
dítky ještě dříve, tak že nejedna dívka indická provdána jest již ve svém  
osmém roce, ale do domu svého m anžela nesmí vstoupiti dříve, až v roce tři
náctém. Umře-li její snoubenec, potom se nesm í dívka s jiným zasnoubiti 
a  ostává na vždy vdovou.

Za dřívějších dob upalovaly se takové vdovy zároveň s mrtvolou svého 
manžela.

B yl to ukrutný zvyk a neprovádí se v Indii od té doby, co Angličané
ujali se panství nad asijskou tou zemi.

Péčí Angličanů založeno bylo v  Přední Indii také mnoho škol pro indické 
dívky. Učitelkam i jich jsou Angličanky.

Mnohé Hindky tak se v učeni zdokonalily, že dovedou i krásné básně 
skládati.

Osud vdov v Indii,

Smutný jest osud, jaký očekává indickou vdovu. Dost možná, že ovdověla 
v  osmém, devátém nebo desátém roku svého věku, ne-li dříve. Jef zvykem
v Indii, že rodiče zasnubuji své dítky již velmi záhy. Zasnoubeni dívčino
pokládá se tam za trvalý svazek m anželský. Zemře-li ji snoubenec, stává se
vdovou a nesmí se již nikdy za jiného muže provdati.

Za dřívějších dob následovala také žena svého muže do hrobu. Po  
dávném zvyku indickém nechala se dobrovolně upáliti na hranici zároveň 
s mužem.

Pověděl jsem  již dříve, že anglická vláda zakázala v Indii takový mrav, 
ale pochybuji, že tím osud indických vdov se polepšil.

D le nedávného sčítáni napočítalo se v  Indii celkem asi 7 millionů vdov. 
Angličané, zakázavše ukrutný obyčej s u t t y ,  to jest upalováni vdov na hranici, 
dom ýšleli se, že prokázali ženském u pohlaví indickému mnoho dobrého. Ale že 
zákazem tím přivolali pro nešťastné vdovy nová a nepřetržitá muka pro celý  
jejich život, na to nepamatuji a o další odstraněni těch muk se nestarají. Snad 
pokusí se o to co nejdříve a vysvobodí ubohé vdovy indické z hrozného trápení. 
Úm ysl nebude lze tak lehce provésti, protože dávné zvyky národní nesnadno 
lze vyhladili.

Provdávati stí za muže po druhé, zakazuje se již ve starých zákonech 
indických, jež pocházejí ze 7. století před Kristem Pánem. Praví se tam : „Po 
smrti mužově má žena žiti do smrti v čistotě a skromnosti pod dozorem nej- 
staršiho syna anebo nejbližšího příbuzného se strany mužovy. Provdá-li se po 
druhé, bude vyhnána z ráje, kde přebývá její první m anžel.“



Obecně ujalo se v Indii také učeni, že žena má následovati muže všude 
a vždycky jako stin. Myslilo se, že úkol ten nepřestává ani po životě manželově 
na tomto světě, nýbrž že trvá též v jeho životě na onom světě. Ženy, které 
nechaly se dobrovolné upáliti na hranici se zesnulým manželem, vykonaly jen  
svou povinnost a daly tak na jevo věrnost ke svému choti před tváři všech lidi.

Indičtí kněží schvalovali nerozumné to jednání a vyzývali jiné vdovy  
k  následování takového příkladu slovy: „Počet let, které v nebi žena prožije, 
umírající současně se svým manželem, bude stotisíckrát větší, nežli počet vlasů  
na lidské hlavě. Podobně jako zaklinač hadů vyvolává brejlovce z doupěte, 
tak i dobrá žena vysvobozuje svého m anžela z místa věčných muk a trápení, 
a požívá pak s nim blaženosti rajské. Kdyby byl i přikován v pekle řetězy 
nejpevnějšími, ona vezme ho za ruku a odvede ho silou své bohabojnosti do 
lůna čistého a svatého ducha.“

Takové učení a názory o příštím životě vštěpovaly a vštěpují se podnes 
indickým  ženám od nejútlejšího mládí jejich.

O upalováni vdov v Indii máme zprávy z časů již velmi dávných. Dobro
volnou tu smrt podstupovaly i vdovy po knížatech a králích. Vdovy z nižších 
tříd lidí spatřovaly v takovém jednání j.en dobrý příklad a následovaly ho.

Častým upalováním vdov na hranici přibývalo tomu výkonu slavného 
zevnějšku, a obřady činily takovou smrt slavnou. Bramíni vym ýšleli k tomu 
okázalé přípravy a vyhlašovali vdovu, která projevila úm ysl skončiti život na 
hranici, za světici.

Jakm ile vdova složila slib, následovati muže do hrobu, prokazovali jí lidé 
úctu jako kněžně: natírali ji vonnými mastmi, oblékali ji v purpurový háv 
protkaný zlatém a vyzdobovali ji drahým kamením. Muži, ženy a děti navště
vovali ji z blízka i daleka, obětovali jí květiny a nápoje, a uctívali ji jako  
bohyni.

A však ještě okázaleji oslavovali ji, když průvod ubíral se s ní ke hranici. 
Hranice byla již dávno okrášlena věnci, pestrými stuhami a drahými látkami.

Svědky její smrti na hranici bylo tisíce lidí. K aždý pokládal se za šťastna, 
mohl-li živou tu oběť nésti v nosítkách ke hranici. Cimbály, flétny, píšťaly, 
gongy a kotle zaznívaly společně s hlučnou písní bramínských kněží, a zástupové 
lidi padali před obětí na kolena. Po celou cestu sypalo se kvítí na zemi, 
a modlitby odříkávaly se hlasitě.

Před hranicí kupil se lid v neproniknutelnou hromadu a očekával světici, 
jež ubírala se k smrti. Tam opustila vdova nosítka, obešla třikráte hranici 
a rozdělovala ozdoby a šperky kněžím, kteří ji obklopovali. Potom vystoupila 
po schodišti na podlahu, na níž vystavena byla mrtvola mužova jako na kata- 
falku, padla zesnulému manželu do náručí a očekávala slávou a lomozem om á
mena smrt, která hned následovala. Neboť sotva že vdova dotekla se nohama 
lešení a nachýlila se k mrtvole svého muže, zapálil již starší syn nebo snad 
bratr mužův hranici tak, že zaplanula jedním plamenem. Byloť všecko dřiví 
napuštěno mastnotami a polito vonnými oleji, aby snáze mohlo chytnouti. Vdova 
na hranici zalkla se v několika okamžicích dýmem a žárem, a zemřela tedy  
krátkou smrtí. Asi za dvě hodiny zbylo z ní a z mrtvoly jejího muže několik  
opálených hnátů. Nepochybně byly  hozeny do vody posvátné Gángy.

Na památku takové věrné ženy postavili Indové kam enný pomník, jenž  
vyzývá kolemjdoucí k následování.

Několik takových náhrobků viděl jsem  v Benarech při tam ějšlch ghatech, 
na nichž hranice s mrtvolami plápolají již od dávných věků.
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Teď ovšem mnoho v  Indii se změnilo a pálení vdov za živa přestalo, 
ale ještě roku 1803. napočítalo se v Kalkutě a okolí skoro na tři sta případů 
takového upalováni za živa.

Když vláda anglická zakázala v Indii surový ten mrav na dále prováděti, 
domnívala se, že učinila přítrž neblahému osudu iudických vdov.

Zákaz ten bramini těžce nesli a brzy si vym yslili náhradu za suty.
Lid i kněží uvykli věřiti, že žena má umříti zároveň s mužem, aby 

osvobodila svého manžela od muk pekelných. Bramini říkali: „Zákon zem ský 
nedopouští sice, aby žena následovala svého muže hned na hranici, ale připouští, 
že vdova může žiti tak, jako by se zřekla světa a umrtvovala v sobě vše, co 
jest pozemské. Cím vice přetrpí ve svém vdovství, tím lehčí budou muka, které 
snáší její muž za hrobem.“

Slovo „vdova“ znamená v řeči Indů tolik, jako odříkání všech radostí na 
tomto světě.

Pokud žije muž, jest povinností ženinou, aby svého manžela v kruhu
domácím potěšovala. Praví již starý indický zákon: „Kde v domě jest žena
smutná, tam hasne oheň v krbu.“

Se smrtí svého muže ztrácí indická žena veškerá práva na úctu ve svém  
okolí. Sotva že manžel její zemřel, již jí pozbývá. Všecko se jí vyhybá. I nej
bližší příbuzní se jí straní a štítí se jí tak, jako by byla stižena nakažlivou  
nemocí. Nikdo s ní ani nemluví. Od té chvíle nesmí na ní ostati ani jediný  
šperk. Jiné ženy postarají se o to, aby z ní všecky okrasy strhaly. Ubohá 
vdova je pokládána za vyvrhel společnosti lidské. V bídě, hladu a odříkání 
prožije zbytek svého života. A ten jest mnohdy velmi dlouhý. Jsou případy, 
že se dívka zasnoubila, sotva že se narodila. Pokládáf se v  Indii za hanbu, 
míti v  domě dívku neprovdanou.

V den pohřbu kráčí vdova poslední v průvodu. Ze všech stran volá se, 
aby se jí nikdo nedotýkal a dotekem se neposkvrnil. Pokud mrtvola mužova 
spaluje se na hranici, ponořuje se vdova do vody. Po pohřbu nastupuje cestu  
domů. Doma usedne v koutě a zůstane tam den a noc. Ulehnouti na lůžko
nesmí. Jednou za den smi jisti. Více jidla jí nepodají.

Třicátý den po mužově smrti může se vdova koupati a hříchy se sebe 
sm ývati.

Příbuzní určili pro ni roční podporu k živobytí. Z těch peněz pohltí 
mnoho bramini.

Po šesti nedělích obléká se vdova v oděv, který měla na sobě v den 
pohřbu. Chodí v něm tak dlouho, pokud nevykonala pouf k posvátné řece. 
V proudech G ángy zbaví se jistě hříchů. Tam ější bramini oholí ji hlavu, po
mažou ji barevným blátem, vezmou za tu práci peněžitou odměnu a propouští 
ji z bohumilého místa.

Ubohá vdova indická neví, co jest veselost a radovánka. Když rodina 
vydává se někam k slavnosti, ostává vdova doma a vykonává nejtěžší práce. 
Po celý život musí se postiti, a to dvakráte za měsíc ve dnech, zvaných  
e k a d a z i .  Po celých čtyryadvacet hodin nedá se jí ani sousta rýže, ani doušky 
vody. Bramini bdi nad plněním těch povinnosti.

Té doby dařívá se zle zvláště ženám již sestárlým a slabým. Běda ubohým, 
je-li právě parný den, parnější, nežli bývají největší vedra u nás. Nešťastná 
stařena prosí svou dceru o doušek vody. Všickni těší ji slovy, ale nikdo jí vody 
nepodá. Ba i vlastni dcera zamítá její žádost, řkouc: „Drahá matičko, nesm ím ! 
Což nevíš, že je dnes ekadazi ?“ Nikomu nenapadne porušiti zvyk a překročiti

— 223 -
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zákon, kázaný braminy. K aždý se obává, že by ho bramíni mohli vyloučiti 
z jeho kasty, kteréžto vyloučení pokládá se v Indii za krutější trest, nežli je  
sama smrt.

Kéž by se podařilo neblahou tu viru ze země vypuditi a taméjší lid 
křesťanským učením šťastnějším učiniti.

Indický zlatník.

Budu vám, mladí čtenářové, vypravovati o indickém zlatníku, jenž chodí 
od domu k domu, aby si svým  zlatnickým uměním něco vydělal.

Řemeslo indického zlatníka jest lepší a váženější nežli řemeslo jiné. 
Indický zlatník umí dělati stříbrné a zlaté náramky, náušnice, prsteny, sponky 
a šperky všeho druhu.

Indický zlatník nemívá vždycky svou dílnu doma, ale mnohý chodí po 
domich a přinášeje s sebou zároveň vše, čeho k práci potřebuje, pracuje za 
denní plat tam, kde si toho kdo přeje. Za práci tu nedostane denně více nežli 
asi zlatý dle našich peněz.

Přijde-li indický zlatník do domu, rozdělává oheň. Na oheň postaví si 
malou pánvičku, podobnou našemu rendlíku. V pánvičce taví zlato. Kleštém a je  
přidržuje. Kladivem roztepává je na kovadlince. Kovadlinka není železná, nýbrž 
kamenná.

Kámen, z něhož jest kovadlinka udělána, jest zvláštní druh křemene, na
zvaný křesací kamínek neboli pazourek. Pouze obruba kovadlinky je  železná.

Takovým i nástroji pracuje indický zlatník.
Domácí pán povídá zlatníkovi, jaké šperky chce míti zhotoveny.
Indově mají šperky velm i rádi, zvláště ze stříbra a ze zlata.
Ale každý nemůže míti šperků tak drahých, a proto nosívají Indové též  

šperky cínové a olověné.
Indové nenosívají šperky jenom na krku, rukou a v  uších, ale také na 

nohou. Proto nosívají ženy suknice vykasané, aby se svým i šperky mohly 
pochl ubiti.

Zvláště se jimi chlubívají veřejné tanečnice, kteréž zasvětily svůj život 
bohoslužbě, tančíce na počest indických bohů v chrámích a posvátných místech, 
mnohdy ovšem též na divadlech a v hospodách.

Málokterá dívka nebo žena indická vychází ven bez šperku. Z toho vidíte, 
že má indický zlatník mnoho práce.

Má-li zlatník své nářadí připraveno, dává se do práce. Dmychadlem fouká 
do plamene. Za dmychadlo slouží mu zvláštní trubice, kterou zlatník fouká vši 
silou, až se zlato roztaví.

Mezi tím, co se zlato roztápí, přemýšlí snad zlatník, jak  by domácího 
pána ošidil. Snad je to zlatník nepoctivý, a svědomí jeho nečiní mu výčitek, 
že jedná hříšně.

Co dělává nepoctivý zlatník?
Takový zlatník hodi cosi do pánvičky, v níž se zlato roztápí, zlato se 

vzpění a krůpěje jeho přetekou do uhlí a popelu. Tu směsici uhlí a zlata zlatník 
potom opatrné smete a odnáší ji domů.
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Pán, jenž si byl zlatníka do domu povolal a staré šperky jemu k pře
děláni svěřil, ošizen jest tak o trochu zlata.

Snad i o tom podvodu vi, ale proto se zlatníkem se nehádá. Je rád, že 
má opět šperk pěkně předělaný.

Indická tanečnice.

Indičtí zlatnici jsou praví mistři svého uměni a dovedou dělati skvostné 
šperky.

V Indii libívaji se zvláště šperky, spletené z teničkých drátků zlatých  
nebo stříbrných a nitkám podobných.

Takové zboží zlatnické nazývá se v  obchodě f i l i g r á n o v é .  Slovo to 
jest latinské a složené ze slova f i l u m ,  na česko nit, a ze slova g r a n u m ,  na 
česko z r n o ,  protože tam, kde se drátěné nitky křižují, skutečně se vytvořuje 
malé zrnéčko.

J .  K o ř e n s k ý :  Asie. 15
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Indický pohřeb.

Rozliční národové rozličně pochovávají své mrtvé. U nás klademe nebožtíka 
v rakvi do hrobu, jiní národové ponechávají mrtvolu zemřelého dravé zv ěř in a  
pospas, jinde se tělo nebožtíkovo spaluje na hranici. Tohoto spůsobu přidržují 
se Indové.

Rozstůně-li se Ind, a blíží-li se jeho hodinka, vynáší se na smrt ne
mocný pod širé nebe ke břehu některé řeky, potoka nebo rybníka. Ale nej- 
světější místo bývá přece jenom na březích řeky Gángy. *)

Indové, kteří bydlí da
leko od Gángy, uctívají jiné  
proudy.

Jistý cestovatel v Indii 
byl kdysi při tom, když  
umírající Ind byl vynášen  
ke břehu posvátné Gángy. 
Povím, co všecko viděl.

Přátelé umírajícího u- 
pravili doma lůžko, rozpro
střeli naň kus plátna, po
ložili tam nemocného, po
mazali mu čelo bahnem z po
svátné řeky, dali mu ke 
hlavě vonnou léčivou bylinu 
a pospíchali s ním za v e 
likého nářku příbuzných na 
břeh.

Nejvíce hořekovaly že
ny. Některé z nich tloukly 
se do prsou a do čela, nebo 
lomily rukama, křičely a 
objím aly se, aby umírnily 
svůj žal.

Nosičové a průvodčí 
vyvolávali cestou jména 

Spalování mrtvol v  Indii. svých bohů, aby se umíra
jícím u tím spíše ulehčilo. 

Volali: Hari, Gáng, Narain, Bráhma, Šiva, Ram a!
V průvodu viděl náš cizinec také hudebníky a trubače, kteří bubnovali

a troubili jako na poplach. Bylo to příšerné d iv a d lo ! Někteří z průvodčích
nesli rozžaté pochodně, aby viděli lépe na cestu, neboť se již stmívalo.

Konečně dospěl průvod s umírajícím k řece. Nosiči postavili nemocného 
až na pokraj vody, načež příbuzní pobízeli umírajícího, aby otevřel oči a po
díval se na posvátný proud.

Umírající tak učinil a zvolal hlasem  chraplavým: „G ánga!“
Ale to nebylo ještě všecko. Nyní uchopili se nosiči umírajícího a ponořili

*) V domácím jazyku  jest jm éno G á n g a  ženského rodu. V  řečech evropských bývá  
obyčejně rodu m užského.
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ho do řeky. Ubožák nalykal se tolik posvátné vody, že za chvilku vypustil 
ducha.

Na témže místě viděl náš cizinec ještě několik jiných nemocných. Přátelé 
jejich vynesli je  tam, aby se jim při posvátném proudu ulevilo, a aby snáze 
mohli zemřiti. Častým potápěním urychluje se smrt umírajících.

Sotva že umírající vypustil ducha, položili jeho tělo na hranici. Hra
nice ta byla vyrovnána ze dřiví a slámy, a polita dehtem a rozpuštěným  
máslem. Mrtvola ležela na hranici zaohalená do bílé plachetky.

V té chvíli přišel také bramín a vykonával nad mrtvolou náboženské 
obřady. Mluvil k nebožtíku cosi nesrozumitelného a podal mu trochu vařené 
rýže, cukru a jiných pochoutek. Nejbližší příbuzný obešel na to hranici a zapálil 
ji. Plam eny šlehaly vysoko nad mrtvolou, kouř rozlízal se po zemi, a praskot 
dříví rozléhal se po smutném zátiší.

Za tři hodiny byl nebožtík do pola spálen. Ostatky jeho házeli potom 
přibuzni do řeky, načež se koupali a pospíchali k domovu. Nepochybně, že 
celý ten pohřeb skončil doma veselým i hody.

V Kalkutě a jiných velkých m ěstech indických vykazuje se pro spalování 
mrtvol zvláštní dvůr za spalniště. Takové žároviště ukazuje přiložený obrázek, 
čápi, supové a havrani přilétají houfně k pohřebním míslům a ozobávají polo- 
spálené hnáty nebožtíků.

Pars o vé.

Znamenitým národem v Indii jsou P a r s o v é .  Nevím, zda-li jste ěetli 
o nich zprávy podrobnější.

Životem svým liší se Parsové ode všech jiných obyvatelů Přední Indie. 
Mnozí badatelé věnovali studiu jejich života, mravů, obyčejů a náboženství 
mnoho času a vynesli o nich na veřejnost zajímavá pozorování. Dotknu se tu 
jenom věci nejpřednějších a doložím, co jsem  sám na vlastni oči viděl, když  
jsem  roku 1893 prodléval v Bombayi.

Parsové nežijí v Indii ode dávna. Přistěhovali se tam z Persie. Ta jest 
jejich původní vlasti.

V dějinách dočítáme se, že za mocného panování chalifa Omara vtrhli 
moslímové také do Persie a ničili tam domácí náboženství. Kdo z Peršanů 
nepřijal víru muhammedánskou, propadl smrti. Tím způsobem přišlo v  Persii 
na tisíce lidí o život.

Peršané, nevidouce žádné spásy, přijali islám.
Jen někteří z nich nechtěli se odříci víry svých předků a utekli se do 

hornatých krajů ve východní části Persie. Tam žili po dlouhá léta. Ale pro
následovatelé nedali jim pokoje ani ve výšinách horských a ohrožovali jejich  
životy.

Proto utekli se tito Peršané na oslrov Orrnuz .  Ten rozkládá se při 
zálivu Perském. Tam zabývali se stavěním lodí a vším ali si výnosného obchodu.

Než ani na Ormuzu nebyli jisti před muhammedány a vytáhli tedy ze 
své vlasti a usadili se konečně na pobřeží nynější Přední Indie, severně od 
Bombaye. To se stalo již v 8. století po Kristu Pánu.

15*
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Když Angličané zmocnili se krajů indických, dopřávali perským těm při
stěhovalcům volnosti a byli jim nakloněni. Vážili si jejich nadání, spokojenosti, 
povahy a vůbec celého jejich života.

Jakožto obyvatelé indičtí jmenují se obyčejně p a r s i o v é  nebo p a r s o v é .  
Kdo je poznal, chválí jejich pohostinnost a přívětivost. Jsou výborní obchodníci, 
kteří přičinlivostí a skromností pomohli si k veliké zámožnosti.

Jmění, kterého mnozí Parsové nabyli, obětovali na založení dobrodějných 
ústavů; zařídili chorobince, chudobince, školy a pod. Žebráků, tuláků a poběhlic 
mezi nimi není. Někteří proslavili se lidumilnými skutky v celém světě. Takovým  
dobrodějem jest na příklad D ž a m s e t d ž i  D ž i d ž i b h o j ,  K u r s e t d ž i  N a s s r -  
v a n d ž i ,  D o s a b h o j  F r a m d ž i ,  Š r a m d ž i  K o v a s d ž i  a j. Uvádím ta 
jm éna zúmyslně, abyste poznali poněkud ráz jejich jazyka.

Parsové jsou věrní poddaní královny anglické a císařovny indické. Pří
chylnost k jejímu trůnu osvědčili již velm i často.

Angličané využitkují předností Parsů jak jen mohou a dopřávají jim rádi 
výnosné úřady. Znalost domácích jazyků a nářečí, jakou se Parsové mohou 
pochlubiti, činí je ke svěřeným úřadům zvláště schopnými.

Oděvem liší se Parsové od ostatního obyvatelstva nápadně. Jistě by neušla 
vaší pozornosti čepice, jakou nosí muži. Vypadá jako biskupská mitra. Bývá  
z mušelínu nebo z barevného plátna nebo hedvábí, někdy z plátna voskovaného. 
Pod ní nosí Parsové ještě čepičku druhou.

Všimli byste si zajisté i zvláštního provázku, jenž spleten jest ze 72 nitek. 
Jmenuje se k u s  t y .  Nosí jej ženy i muži, a to třikrát kolem pasu otočený.

Provázek ten pokládají Parsové za posvátný; kdykoli jej přivazuji nebo 
rozvazují, odříkávají modlitby.

Ženy nosívají rády dlouhou a úzkou plachetku, kterou přehazují od levého 
boku přes záda, hlavu a opět přes pravé rameno do předu. Ta slově s a r i .  
Praví se, že parské ženy bývají dobrosrdečnými matkami, oddanými dcerami 
a milými sestrami, a že rodinný život Parsů bývá obyčejně šťastný.

Parské dívky chodí pilně do veřejných škol a nabývají dobrého vzděláni. 
Většina z nich učí se také řeči anglické.

Mateřská řeč, kterou Parsové nyni mluvívají, slově g u z e r á t ý .  Svou
původní řeč již zapomněli. Jenom někteří kněží jejich ještě ji pěstují.

Náboženství, jehož se Parsové přidržují, jest učení Zoroastrovo. Pravé 
jméno toho muže jest S p i  t a m  a Z a r a t h u š t r a .

Bůh Parsů nazývá se H ó r m a z d  nebo O r m a z d .  K té bytosti vznášejí 
Parsové své modlitby. Kromě boha uctívají Parsové slunce, oheň, vzduch, zemi 
a vodu. Bád díval jsem se na Parsy, když za východu nebo západu slunce  
jemu se klaněli a hlasitě modlitby odříkávali.

Ve chrámích modlívají se u „věčného ohně“. Oheň ten plápolá prý od 
těch časů, co Parsové opustili vlast. Zbožní věřící nedají ohni uhasnouti. Takových  
chrámů počítá se v Indii přes třicet. Bohati Parsové mají „věčné ohně“ i_ve  
svých domácnostech. Přístup k věčnému ohni dovolen jest jenom pravověrcům. 
Cizí noha mohla by posvátné místo poskvrniti.

Udržovati „věčné ohně“ vyžaduje mnoho nákladu. Vždyť přidávají se do 
plamene také dřeva dražší a vonná kromě líbezných voňavek.

Nad „věčným i ohni“ mají dozor kněží, kterým přísluší vykládati také
svaté písmo.

Parští kněží podobají se kněžím židovským. Nosí dlouhé vousy a dlouhý 
splývající šat.
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Kdo navštíví Bombay, jistě nezapomene podivati se na pahorek, jenž  
slově Malabarský. Angličané říkají mu M a l a b a r  h i l l .

A co tam cizince vábí?
Z Malabarského pahorku, porostlého nádherným rostlinstvem tropickým, 

otvírá se široširý rozhled po městě, po přístavě a na moře. Divadlo, jež se 
očím našim zjevuje, jest úchvatné.

Návštěva naše bude však ještě zajímavější, budeme-li přítomni pohřebnímu 
průvodu, jenž ubírá se s mrtvolou k výšině Malabarské. Průvod spěje tam, 
kde mezi kokosovými palmami bělají se v ě ž e  v ě č n é h o  m l č e n i .  Tam jest 
pohřebiště bombayských Parsů.

Pro jistotu opatříme se vstupenkou, abychom mohli parský hřbitov na- 
vštíviti. Na navštívenku napíšeme krátkou žádost a zašlem e ji posluhou svého 
hotelu k příslušnému úřadu náboženské obce parské. Téhož dne bude nám do
ručeno dovolení.

Stůně-li někdo z Parsů velmi těžce a Očekává-li se jeho smrt, činí pozůstalí 
všecky přípravy k pohřbu, a vynášejí umírajícího z domu do zvláštní místnosti. 
Tam ho položí na dva kameny a zbaví ho oděvu. Práci tu mají na starosti 
dva sluhové. Ostatní lidé vyhýbají se člověku skonávajícímu.

Sluhové potírají umírajícího nebo mrtvolu kravským  močem, která platí 
za kapalinu očistnou. Jmenuje se g a o m a e z o  nebo n y r a n g .  Potom polévají 
tělo teplou vodou. Dost možná, že za toho obřadu vypustí umírající ducha.

S mrtvolou pospíchají Parsové brzy na hřbitov. Pokládajiť každé mrtvé 
tělo za nečisté. Nesou ji na nosítkách bílým plátnem zakrytou. Za nebožtíkem  
jdou dva nosiči v bílých rukavicích a za nimi pozůstalí. Jdou dva a dva. Mezi 
sebou drží bílý šátek. Všickni oděni jsou v bilé roucho.

Bliži-li se průvod k pahorku, poletují ve vzduchu četní supové a krouží 
nad mrtvolou.

Průvod kráčí již ohrazenou půdou hřbitovní. Cesta jest vroubena květinami 
a bujnými keříčky. Vysoko nad ně povýšují své koruny kokosovniky a jiné  
druhy palem. Před námi bělá se několik oblých věží. Střechy žádné nemají, 
jsouce s hora otevřeny. Věže ty šlovou v jazyku Parsů d a k h m a .

Pojednou zastaví se průvod. Přišel k místu, kde čte se nápis: Nic dále!
Nosiči, kteří doprovázeli nebožtíka, chopí se potom mrtvoly a odnesou ji 

do věže. Několik stupňů vede k železným dveřím. Jakmile byla mrtvola do 
věže uložena, zapadají dvéře, a pohřební obřad jest n konce. Pozůstalí ubírají 
se do chrámu, očistí se vodou, převleknou oděv a nastupují cestu k domovu.

Sotva že však byla mrtvola položena do věže, již vrhají se na ni supové 
a děli se o vnitřnosti a maso zesnulého. V krátké době jest mrtvola tak 
ohlodána, že zbývají jenom hnáty. Mnohý sup usazuje se s kořistí na okraj 
věže a dokonává příšerné divadlo.

Když kosti nebožtíkovy zbělely sluncem a deštěm, shazuji se pomocí 
kleští s nakloněné plochy do hlubiny, jež se nalézá u prostřed věže. Tam roz
padnou se v prach.

Tak vyhovělo se učení, které kázal Zoroaster: Nebude po smrti rozdílu 
mezi bohatým a chudým. Všickni sjednocené odpočívati budou v pokoji.

Posvátná země a oheň byly tak před znečištěním uchráněny.
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K Himálajům.

O hory velebné, ó hory věčné! Pokorně před vámi hlavu skláním, vám 
se obdivuji, vás v mysli nosím, s vámi k nebi se vznáším, po vás opět toužím, 
před vámi v prach se rozplývám . . .

Kdo by nebyl dojat pohledem na odvěké kolossy velehoří H im álajského! 
Kořili se jim lidé ode dávna, a pohledem na ně obměkčovalo se srdce člověka.

„Již ten, kdo jenom m yslí na Himáěala, byť jich ani neviděl, větší jest, 
nežli ten, jenž koná nejsvětějši službu v posvátných Benarech. Za sto božských 
věků nevylíčil bych ti slávu Himáěal. Jako usychá rosa žárem ranního slunce, 
tak mizejí hříchy člověka, když zrak svůj k horám těm obrátí.“

Tak a podobně oslavují se Himálaje ve starobylých spisech a védách 
indických, známých učencům pod jménem R i g - v e d a ,  A t h a r v a - v e d a ,  
M a h á - b h á r a t a ,  R á m á - j a n a ,  P u r á n y  a j.

Pochopujete, že s rozechvěním celé m ysli blížil jsem  se za svého pobytu 
v Indii k  Himálajům. Z Kalkuty k výšinám  jejich předhoří je l jsem  plných 
čtyryadvacet hodin po železnici. Cílem mým byla horská osada D a r d ž i l i n k .

Angličané píši D a r j e e l i n g .
Železniční lístek tam a zpět stojí ve druhé třídě kolem 33 rupií, což jest 

dle našich peněz asi 27 zlatých. V prvé třídě stoji cesta dvakráte tolik.
Vyjel jsem  z K alkuty o čtvrté hodině odpolední.
Trať, která tím směrem k Himálajům vede, zove se Východo-Bengálská 

státní železnice.
Pro poznáni domácího jazyka uvedu zde jm éna některých stanic, jimiž 

vlak prochází. Za Kalkutou následovala stanice B a r r a k p u r ,  potom N a i h a t y ,  
dále K a n č r a p a r a ,  R a n a g h a t ,  Č u a d a n g a h ,  P o r a d a h a ,  D a m u k d y a ,  
S a r a g h a t ,  N a t t o r e ,  Č e r a k a i ,  P a r a b a t y p u r ,  D o m a r ,  H a l d y b a r i ,  
D ž a l p a i g u r i ,  S i l i g u r i ,  S u k n a ,  T i n d h a r i a ,  G a j a b a r i ,  M a h a n a d d y ,  
I í u r s e o n g b a z a r ,  T u n g ,  S o n a d a ,  G ú m  a konečné D a r d ž i l i n k .

Po pětihodinné jízdě opustili jsm e železnici a přestupovali jsm e na paroloď. 
Byli jsm e u posvátné Gángy. Korábem ocitli jsm e se asi za dvacet minut na 
druhém břehu. Mezi plavbou se večeřelo.

Noc byla tmavá. Strážce na přídě lodi vyvolával hlasitě, v jakých hlubinách 
loď pluje. Za té plavby je třeba opatrnosti, aby loď neocitla se na výspě.

O desáté hodině noční ujíždělo se dále k Himálajům. V pohodlných vozích 
upravili jsm e si lůžko a dočekali jsm e se krásného jitra. Noc byla tak chladná, 
že jsem  se s chutí schoulel do plédu. Štěstí, že jsem  se jím  na cestu opatřil.

O sedmé hodině ranní ukazoval teploměr ve voze 15° C, na vzduchu 
jenom 12° C. Kdo v tropech zvykl teplotě 38 stupňů, ten za zmíněného chladu 
třese se zimou jako osyka.

O osmé hodině stanul vlak v Siliguře. Nádražní restaurace poskytne tam 
hostům chutné snídaně masité a dobrého čaje. N ějaký oranž nebo banánka 
přijdou nám právě vhod. Za snídaní platí se v prvé třídě asi 1 zl. 30  kr. dle 
našich peněz.

Po pňlhodinné zastávce vstupovali jsm e do nových vozů, ale tak maličkých, 
že vypadají jako dětská hračka. Vozíčky ty jsou otevřené a opatřené proti 
slunci plachtou.

Vlak víc a více stoupal a klikatě se šplhal k výšinám , porostlým hustým  
rostlinstvem. Liány oplétaly je jako provazy. Chvílemi mihla se ve větvích  
stromů opice, nebo lezla po liánech a vzdušných kořenech jako šplhavec.

i
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Šumotem parního stroje byla vyplašena a utekla se do banánového sadu ■ 
horského hospodáře.

Mohutné kapradiny vypínají se v  těch výšinách co nejbujněji. Z daleka  
podobají se vysokým  palmám datlovým nebo kokosovým. Teprve z blízka  
poznal jsem  v nich kapradiny jménem A l s o p h i l a  g i g a n t e  a. Ke koruně 
jejich bylo od země mnoho metrů.

Všudy, kudy horská ta dráha se vine, otvírá se očím vznešené divadlo.
O čtvrté hodině byli jsm e v Dardžilinku. Domácí posluhovačky z národa 

Nepalců chopily se našich zavazadel a odváděly nás do hotelu. Za denní plat 
7 rupií budeme v něm několik dní hoštěni.

Nežli nový den vzešel nad krajem, stáli již osedlaní koníci před naším  
příbytkem a za šera odnášeli mě a mého soudruha na T y g ř í  k o p e c .  T i g e r  
h i l l  říkají mu Angličané.

Přijeli jsm e na vrcholek v  čas. Jinovatka pokrývala půdu, za noci tak 
náhle vychladlou. Klepali jsm e se ve svrchníku zimou, ale na všecko jsm e  
zapomněli, když vznesla se krvavá koule sluneční nad obzor a rubínovou září 
osvítila nepřehledné pásmo velehoří Himálajského. Rozeznali jsm e zrakem nej
vyšší témě jejich G a u r i s a n k a r  (8840 m), K á n č i n d ž i n g u  (8580 m) 
a jiné, nad ledové hřbety ostatních pásem vyčnívající.

Nestačí slova, jež by byla s to vyličiti dojem úchvatného toho jeviště,
jež jako sen zaniká v dáli neznámých krajů asijských.

Gaurisankar jmenuje se také horou E v e r e s t o v o u  (čti J o  r i s t o v o u), 
čili M o n t E v e r e s t .  Nebetyčná ta hora byla tak nazvána podle kapitána 
Everesta, který již před sedm desáti lety vykonal v Himálajích mnohá měření. 
Práce jeho a ostatních měřičů vyžadovaly nadlidských sil. Zimnice sklátily  
mnohé ty badatele do hrobu.

Na vrcholku té velehory světa noha lidská nikdy ještě nespočinula.
Za jasných dnů viděti lze Mont Everest i s nižšího vršku nežli je  Tygří 

hora. Ten slově D ž e l a p a h a r  jsa asi 2000  metrů vysoký. Byl jsem  tak 
šťasten, že i s toho místa mohl jsem  bílé témě Everestu zrakem postřehnouti. 
Byl jsem  šťasten dvojnásob, protože mnohý marně do Dardžilinku putoval 
a marně k horám Himálajským pohlížel; mlhy zastíraly tajemnou jejich tvář 
před zvědavým divákem.

Ve slově Dželapahar ozývá se opět zvuk spřízněný s řeči naší. Či ne
slyšíte a netušíte ve slově p a h a  r naše slovo p a h o r e k ?

Vědecké výzkumy v Himálajích.

Podrobnější známosti o velehoří Himálajském pocházejí teprve z tohoto 
století. Zeměpisné výzkum y začaly se tam prováděti od té doby, když Angli
čané ujali se politické správy nad některými kraji indickými.

Horliví badatelé, kteří odvažovali se do horských krajů Himálajských, 
zakoušeli na svých cestách mnoho trampot, ba někteří zaplatili odvážlivost svou 
i životem. Obyvatelé těch krajů kladou zeměpiscům takové překážky, že ani 
dnes nelze tam konati výzkum y bez nasazení vlastního života.

Mezi těmi, kteří dříve badáním Himálajů se zabývali, jsou tři bratři 
z Mnichova: H e ř m a n ,  A d o l f  a R o b e r t  S c  h l a g i n t w e i t .  Všickni vydali
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se na dalekou tu cestu r. 1854. D va bratři navrátili se r. 1857 z daleké té 
výpravy šťastně do své vlasti. Třetí bratr Adolf vydal se zatím ještě  na dálší 
výzkum y do hor Himalájských, překročil horské hřbety, jež šlovou Karakorum 
a Kyen-lyn, dostal se do města Jarkandu, kde však byl poznán, jat, do K aš
garu přiveden a tam dne 26. srpna 1857 na rozkaz taškentského chána sťat.

Kašgar leží v nejzápadnějším výběžku veleřlše čínské. Tam ější ruský 
konsul Petrovský uctil památku nešťastného cestovatele po Himálajích a postavil 
mu r- 1889 pomník. Stojí na tom místě, kde Adolf Schlagintweit byl usmrcen.

V těch výšinách, jim iž kdysi nešťastný Schlagintweit se ubíral, skonal 
také náš moravský krajan F e r d i n a n d  S t o l i č k a .  Přišel do Indie již r. 1862, 
aby přijal místo jako vládní zemězpytec. Když pak r. 1873 nastoupil vysla- 
neckou cestu do Kašgaru a vracel se přes Pamir, zachvátila ho smrt na vě
deckém pochodu.

Smutno mi bylo, když jsem  dne 16. ledna 1894 v Kalkutě prodléval a ve 
tvář poprsí, v tamějším museu Stoličkoví postaveného, se zadíval. S pohnutím 
četl jsem  anglický n á p is: „Ferdinand Stolička, zem ězpytec společnosti pro 
výzkum Indie. Narodil se 7. července 1838 na Moravě. Zemřel 19. června 1874  
na Šajaku nedaleko průsmyku Karakorského na své cestě z K ašgaru“.

Průsmyk Karakorum leží v  ohromné výši 5658 m.
Obyvatelé zemi Himálajských neradi vidi na své půdě cizince. Boji se 

o svou vlast a chrání ji, jak  jen mohou. Mají k  tomu zajisté všecku příčinu. 
Vždyť vidi, jak  Evropané asijských zemí se zmocňují a na vždy si je přivlast
ňují. Proto se přístup do krajů Him álajských cizincům prosté zapovídá. Při- 
stihnou-li horští domorodci cizince na pochodu, zabrání jim dálší cestu a pošlou 
je  nazpět. Badatelé mohou býti rádi, že nepřišli při tom o život.

Ale Angličané brzy vyzráli na horské to obyvatelstvo. Věděli, že domo
rodým obyvatelům indickým  daří se na cestách po Himálajích lépe. Zajisté, 
že znají dokonale řeč, mravy a náboženství v těch krajinách panující.

Anglická vláda vybírá k výzkumům těm nadějné své domorodce, dává je  
cvičiti ve školách a udílí jim návod, jak  konati zeměpisná měření a tak při
praveny vysýlá  je  na cesty. Učení ti domorodci jmenují se obyčejně p a n  d í t i  
nebo p u n d i t i .  Příjmení těch badatelů chovají se v tajnosti. Na místě nich 
označují se pouze číslicem i nebo písmeny.

Jeden z těch panditů, označený písmenem A,  byl chvalné pověsti N a i n  
S i n g h .  Roku 1856— 57 byl ve službách bratří Schlagintweitů. Při zeměpisném  
měřeni sloužil asi 13 roků.

Jemu podařilo se dostati se až do posvátné Lhasy. To stalo se 10. ledna 
1866. Jemu dostalo se té příležitosti, že mohl navštíví ti Tale Lamu (neboli 
D a l a i  L a m u ) ,  tehdy 13 let starého. (Viz článek „Lhasa“ na stránce 92.)

V dřívějších dobách bylo snáze se dostati do památného toho m ěsta a 
sídla nejvyššího kněze buddhistického náboženství. Již před šesti sty lety pro
dléval tam M a r k o  P o l o ,  ve 14. století mnich O d o r i c  z Ponderone, 
v 17. století Rakušan G r u e b e r  z Lince, v 18. století kapucín O r a z i o  
d e l l a  P e n n a ,  Holanďan V a n  d e  P u t t e ,  anglický lékař T h o m a s  M a n -  
n i n g, jesuité D e s i d e r i  a F r e y r e ,  H u c  a G a b e t  a po nich pandit A  
neboli N a i n  S i n g h .

Později navštívil Lhasu také pandit A — k a zdržel se tam celý rok 
(1 878— 79).

Nejskvělejši cesta pandity A  byla cesta po vysočině T ibetské k jezeru, 
řečenému Tengri-nor. Tam sbíral zkam eněliny, jež náš zesnulý rodák, prof. 
Feistmantel, určil a pojmenoval. Na tu cestu vydal se v  červenci 1874 a do
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razil po druhé do Lhasy 18. listopadu téhož roku. Překročiv oba hřbety Hi- 
málajské, dostal se dne 17. března 1875 šťastně do Kalkuty.

Celou tu cestu měřil pandit A výšky kompasem a vlastními kroky.
Vláda anglická byla panditu Nain Singhovi velmi vděčna za znamenité 

jeho výzkum y zeměpisné a darovala mu, když uchýlil se do soukromého života, 
statek v Himálajích.

Královská společnost zem ěpisná v Londýně jmenovala ho svým  členem  
a udělila mu zlatou medalii „za vynikající výkony jakožto cestovatele a země
měřiče.“

Domorodci říkají Himálajům prostě p a h á r t. j. vrchy, hory. Podle kra
jiny, kde se vypínají, šlovou Š i m l a  p a h á r t. j. Vrchy u Šimly, N e p á 1- 
k a - p a h á r  t. j. Vrchy v Nepálu a pod.

Sněhovým horám říkají domorodci b a r f  í-p a h á r.
Vzdělaní Indové užívají na místě slova Himálaje jm éna podobného, 

říkajíce H i m á č a 1.
A č a 1 značí tu rovněž vrch nebo horu.
Že slovo h i m a značí na česko s n i l i  a podobno jest našemu slovu 

z i m a ,  a že slovo á 1 a j a znamená na česko d o m o v ,  bylo již na jiném  
místě pověděno.

Cesta do Kašmíru.

Po dnes si vyčítám, že jsem  se nepodíval také do Kašmíru. Z indického 
města D e l h i  nebylo do horského toho ráje již příliš daleko. Moji soudruzi 
měli sto chutí zajeti si i do Pišaveru ke hranicím málo prozkoumaného Afgani- 
stanu. Ale čas, vym ěřený k mé cestě kolem světa, příliš již pokročil, že mi 
nezbývalo, než upustiti od návštěvy himálajskýcb krajů Kašmírských a na- 
stoupiti cestu k domovu. V Bombayi chtěl jsem  zastihnouti v čas loď Rakou
ského lloydu, s niž bych se mohl odplaviti do Egypta.

Kdo od nás chtěl by se dostati do Kašmíru, zajel by napřed do Bombaye 
a potom dále na sever železnici do Lahore. Z Lahore odbočuje železná dráha 
na severozápad a vede až do Pešaveru. Kdo však by se chtěl vydati nej
pohodlněji do Kašmíru a jeho hlavního města, mohl by užiti železnice až do 
stanice, jejíž jméno R a v a l  P i n d y .

Větší stanice, které by na této cestě z Lahore minul, jsou: Vazirabad, 
Lala Músa, Ihelum a j.

Raval Pindy jest menši město asi o 20 .000 obyvatelích. Britská vláda  
má tam k obraně svého území silnou posádku, která prožije teplé léto v horách, 
aby vyhnula se onemocněni.

Ke Kašmírským hranicím lze se dostati za laciný peníz povozem o dvou 
kolech. V Indii známy jsou jakožto e k k a .  Lépe však jest užiti pošty, která 
po dobré silnici ujíždí rychleji.

O cestě, vykonané do Kašmíru, dočetl jsem  se v knize jistého cestopisce  
tohoto líčení:

„V léčebném horském místě Mury zdržel jsem  se dva dny. Z Raval Pindy 
potřeboval jsem k uražení té cesty asi šesti hodin času. Bylo mi až úzko dívati 
se na ubohé koníky, s nimiž kočí a jeho pomocník tak nemilosrdně zacházeli. 
Nic podobného nespatřil jsem jinde ve světě.



— 234 —

Cestou, jež vedla brzy vzhůru, brzy dolů, potkávali jsm e karavany vel
bloudů, koňů, mezků, oslů a volů. Soumaři ti odváželi kůže, tuky, ječmen, 
vonné dříví a jiné suroviny.

Škoda, že mlhy, které se v horách vznášely, zabraňovaly výhled do 
velikolepé přírody předhoří Himálajského.

Doprava mých zavazadel nebyla drahá. Za indickou ekku, taženou jedním  
koníkem, platí se od stanice ke stanici asi jeden zlatý. Nosiči dostávají asi 
20 krejcarů. Vzdálenost stanic bývá asi 20 až 30  km.

Cesta vede lesy  jehličnatým i, m ísty lupenitými. Oleandry rostou tam 
divoce a tvoří m ísty houští.

Brzy ukázala se řeka I h e l a m ,  posýlající své vody do mohutného Indu. 
Šum bystrého toku jejího zaléhal k nám z daleka. S očí mi nezmizí po ně
kolik dni.

Minul jsem  stanici K o h a l u  a odpočíval jsem  v pěkném bungalu. Láhev  
dobrého piva chutnala mi velice. Z pivovaru Muryjského není cesta do Kohaly 
daleká, a  ječm ene a chmele daří se při Ihelamě v hojnosti.

Za Kohalou stanul jsem  na půdě Kašmírské a strmými oklikami blížil 
jsem  se k cíli své dávné, nevýslovné touhy. Horská ta cesta vede nebezpečnými 
stráněmi a svahy. Kolik lidi již našlo v propastech tamějších svůj hrob! Ale 
když pojednou otevřelo se rajské údolí širokého Ihelamu, za nimž pjaly se do 
zavrátné výše osněžené vrcholky pohoří Himálajského, tu zaplesal jsem  radosti 
a do duše byl jsem jat neskonalou krásou velebné přírody.

Po srázném sestupu přibyl jsem  do m ěstečka B a r a m u l l y ,  které má asi 
3000 duši. Vypadá velmi pěkně, ač roku 1885 utrpělo hrozně zemětřesením. 
V anglickém  obchodě mohl člověk občerstviti se vodou sodovou a zapomenouti, 
že se nalézá obklopený horami Himálajskými. Kam až pokroky vzdělanosti 
evropské nepronikají!

V Baramulle bylo třeba nastoupiti dále cestu do hlavního města Kašmíru 
po řece Ihelamě. Proto najal jsem  jednu z lodic, k tomu účelu tam nabízených. 
Najal jsem  ji na čtrnáct dní, a opatřiv se všelikým i pokrmy, zařídil jsem  si 
ve člunu útuluou domácnost.

Kuchař pečoval o lodní kuchyni.
Noci přespával jsem  ve člunu na řece, a časně z rána pluli jsm e dále 

proti proudu.
Rozkoší té plavby nemohu ani pérem vypsati, ani slovy vypověděti. 

Rodina člunařova táhla za dne lodici, a bez pleskotu vesel ubíhala závidění 
hodná ta plavba krajem kašmírským.

Čluny, jichž se po Ihelamě užívá, jsou velm i pohodlné. Rákosová střecha 
je chrání proti nepohodě a slunci. Člunař s rodinou má místo na zad lodice. 
Pro větší pohodlí najímají si tam mnozí ještě druhou lodici a ponechávají si 
jednu výhradně pro sebe, když se ubírají na lože.

Nájemné za lodici jest velmi nepatrné. Platí se za celý měsíc jenom asi 
12 zlatých. Sotva chápeme, jak  možno za ten peníz práci takovou konati.

Za té plavby minuli jsm e krásné jezero Vularské. Pluli jsm e po něm 
celý den. Mohutné platány vroubí m ísty jeho břeh.

Odpoledne spatřili jsm e pevnost hlavního m ěsta S ir  i n a g a r  u, ale teprve 
časně z rána dorazili jsm e k němu samému.

Mnoho člunů přijíždělo nám vstříc. Byli to prodavači všelikého zboží. 
Jedni nabízeli mi lehké kašmírské šály, jiní zboží stříbrné, měděné. Přijížděl 
i krejčí, holič, švec, peněžník a Bůh ví kdo ještě více. Každý chtěl si něco 
vydělati, a každý podával mi písemné doklady a doporučeni od jiných cesto
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vatelů. Tak to bývá zvykem i v  jiných zemích indických. Dáš-li se oholiti, 
žádá od tebe holič, abys mu projevil svou spokojenost písemně. Špatné vy
svědčeni švec nebo krejčí schová, dobrým se chlubivá

Doporučení, která jsem  měl ke kašmírskému maharadžovi od britských 
správců krajů, zabezpečovala mi v Sirinagaru krásuý pobyt.

Nynější maharadža jmenuje se Pertab Singh. Jest lenním knížetem  britské 
vlády indické a vládne nad obyvatelstvem, jež čitá asi půl druhého millionu 
duši, počítáme li v to obyvatelstvo všech kašm írských provincií. V čas války  
jest povinen přijiti se vším vojskem svým na pomoc Angličanům.

Jako důkaz svého poddanství odvádí maharadža kašmírský každý rok 
císařovně indické a královně anglické šest kašmírských šálů, dvanáct nej
pěknějších koz a jednoho koně.

Sirinagar má polohu nádhernou. Leží ve výši asi 1600 metrů uprostřed 
hor Himálajských. Na m ysl nám ani nejde, že v těch asijských končinách v y 
kouzleny jsou druhé Benátky, neboť i ve Sirinagaru proplétají se průplavy, a 
řeka Ihelam zastupuje tam Canal grande opěvované Venecie. Vzácná pastva 
naskytuje se očím, díváme-li se v čilý život, jaký panuje od rána do večera 
v lagunách hlavního m ěsta Kašmírského knížectví.

Nyní má Sirinagar asi 130.000 obyvatelů. Maharadža bydlí v městě jen 
několik měsíců a to za leta. Bydlištěm  jeho jest vlastně D ž u m m u .

Výrobky ve Sirinagaru jsou za babku, proto opatřil jsem  se vším, čeho 
bych mohl na dálší cestě potřebovati.

Šest dni pochodu od Sirinagaru leží vysoko v horách (asi 400 0  metrů) 
poutnické místo A m a r a n á t .  Poutě do Amaranátu konají se v srpnu. Kdo 
z nemocných chce nabýti zdraví, musí putovati jeden den zcela obnažený, ať duje 
mrazivý vítr neb ať se sněží a kroupy padají. Na této pouti k  pověstné jeskyni 
Amaranátské zahyne každý rok několik set lid í.“

Ve svaté zemi muhammedánů.

Zadívejte se na chvíli do mapy, představující přední Asii, a vyhledejte  
na ní záliv Perský a moře Rudé. Ohromná země, jež mezi těmi zálivy se 
prostírá, jmenuje se Arábie.

Arábie jest země pustá a velm i truchlivá. Však to některé mapy prozrazují 
již  na první pohled. Ohromné to území, asi pětkrát větší nežli říše Rakousko- 
uherská, označuje se zhusta na mapách nesčíslným  počtem drobných puntíků. 
Zeměpisci označují tak pisčitou poušť, jejíž palčivé půdy se noha Evropanova 
místy ještě ani nedotkla.

V pustých těch končinách jsou sice také m ísta úrodná, oasy, ale není 
jich mnoho.

O pustém nitru Arábie víme ještě málo. Uvnitř země není ani řek, ani 
jezer. Jenom za doby dešťů objevuje se tam místy větší množství vody. Ale 
voda ta žárem slunečním brzy opět vysýchá, a kraj, jenž sotva se zazelenal, 
opět se proměňuje v pustinu.

Pro nedostatek vody není lze do vnitř Arábie se dostati. Jen málo je  těch 
odvážlivců, kteří pronikli Arábií kříž na kříž, neboť nehrozila jim smrtí jenom
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bezvodná poušť, ale také arabští muhammedáni, kteří bez milosti každého 
křesťana se světa sprovozují.

Neohroženi cestovatelé arabští, chtějíce odvážiti se do nitrozemí truchlivé 
Arábie, osvojují si proto jazyk  tamějších muhammedanův a dělají, jako by byli 
skutečně vyznání muhammedánského, naučivše se modlitbám, které předpisuje 
korán.

Ba mnozí cestovatelé přestoupili dokonce i veřejně k učení muhammedán
ských věřících neboli k i s l á m u ,  jen aby co nejdále mohli se dostati mezi 
arabské národy a obohatiti tak vědu zeměpisnou novými vědomostmi.

Většina cestovatelů arabských seznám ila nás toliko s pobřežními krajinami 
Rudého moře. Do těch krajin se také nejvíce putuje. Rok co rok vyvážejí tam 
koráby veliké davy zbožných poutníků muhammedánské viry z Turecka evrop
ského i z muhammedánských zemí asijských a afrických, aby je  v  Džidě na 
břeh vypustily.

D ž i d a  jest přístavní město Rudého moře, vzdálené asi pět hodin cesty  
od Mekky.

Karavany poutníků ubírají se potom dále do posvátných míst, kde veliký  
prorok Muhammed se narodil a kde jsou pochovány tělesné ostatky jeho.

Oím jest zbožnému křesťanu Jerusalem, Betlém, Nazareth nebo Ěím, tím 
jest každému moslimovi M e k k a  a M e d i n a.

Ani si nemůžete představiti, co muhammedanským poutníkům, ubírajícím se 
do rodiště nebo ke hrobu velikého proroka, jest zakoušeti. Ale moslimové podni
kají dalekou tu pouť velm i rádi a snášívají trpělivě všecka muka horkého 
podnebí vedle žízně, hladu a rozličných nemoci.

Z nemocí, které mezi poutníky putujícími do M ekky nebo do Mediny 
řádivaji, bývá ovšem nejhroznější cholera. Poutníci, vysílen í cestou, podnebím  
a nemocemi, padají u svého cíle na posvátné půdě arabské jako mouchy a 
skonávají ode všech opuštěni v daleké cizině. Ale nábožný moslim smrti se 
nebojí a velebí Boha, že mu dopřáno jest nalézti hrob na půdě Muhammedem 
posvěcené. Véříť on pevně, že má tak pojištěn ráj.

K dyby nebylo Mekky a Mediny, byl by přístav džidský skoro zbytečný. 
Ale pokud pohrnou se zástupové vyznavačů muhammedánských do posvátných  
těch míst, potud dobře hudou se míti obyvatelé v Džidě. Zvláště celní úředníci 
mají tam pravé žně, očekávajíce poutníka chudého zrovna tak jako bohatého. 
Oč je  nepřipravili celníci, o to přicházejí poutníci v rodišti prorokově, v Mekce, 
kde se draze platit musí každý krok.

Nežli poutnici vejdou do Mekky, navštěvují také h r o b  E v i n .  Je to hrob 
obrovský, v němž podle domnění muhammedánského odpočívá naše pramáti. 
Moslimové věří, že Eva byla ženou ohromně velikou. Proto potřebovala také 
ohromný hrob.

Evin hrob je  asi dvě stě kroků dlouhý a několik kroků široký, obehnaný 
vysokou zdi a pokrytý travou a libovonnými rostlinami.

Místo, kde Evina hlava leží, označeno jest datlovou palmou.
U prostřed hrobu zbudována jest kaple. V kapli té uschován jest černý 

kámen s tajemnými známkami. Věřící lid vypravuje si o něm všeliké neprav
divé věci. U kamene toho bývá taková mačkanice, že tam jde o život. Každý  
snaží se tajemného toho kamene se dotknouti. Muhammedánští řeholníci neboli 
d e r v i š o v é  rádi každému té zbožné radosti dopřávají, jen když se jim dobře 
zaplatí. Ale dervišové bývají při tom vydírání poutníků tak lakotní, že se ze 
samé závisti často mezi sebou až seperou.
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Když se byli poutníci dotkli černého kamene, v kapli Evině zasazeného, 
a když tam všecky modlitby, koránem předepsané, odříkali, táhnou spěšně 
dále do Mekky.

Na této cestě, jež vede pustými skalinami, rozestaveny jsou vojenské 
stráže a bráni poutníky proti lupičům tam se zdržujícím. Ale při všem tom 
stává se často, že mnozí z poutníků bývají od loupeživých beduinů napadeni 
a o všecek m ajetek oloupeni.

Mnozí přicházejí v boji s beduiny i o život, a posíláni bývají na věčnost 
dříve, nežli se jim poštěstilo spatřiti posvátné země muhammedánské.

Zelený kraj na poušti.

Vypravuje se, že synové israelští, když táhli do zaslíbené země po poušti, 
rozložili se táborem blízko pramenů, kde rostly palmy.

Jest mnoho druhů palem, všecky z nich prospívají jenom v horkých 
krajinách.

V Arábii a v zemích sousedních rostou nejvíce p a l m y  d a t l o v é  neboli 
d a t l o v n í k y .

Obyvatelé arabští mají palmu datlovou tak rádi, že ji nazývají svou 
matkou, protože jim dává po celý rok živobytí. Kdyby nebylo palmy datlové, 
obyvatelé pusté Arábie nemohli by tam ani žiti. Z té příčiny mají Arabové 
palmu u veliké uctivosti a pokládají datlovník za strom posvátný; neboť, kde 
každý jiný strom na poušti vadne, usycbá a zaniká, tam posvátná palma 
datlová nejbujněji roste a vysoko nad vyprahlou půdu povznáší svou listnatou 
korunu. Ona kvete a zelená se, když všecko slunečním žárem hyne, a odolává 
bouři a vichřici, i když vrcholek její až k zemi se nahýbá. Jí žádná bouře 
nezlomí, jí žádný vichr ze země nevyvrátí. Propletené její kořeny pevně se 
drží země, a vláknitá její lodyha nedopustí, aby se zlomila.

Uvidí-li Arab na poušti palmu datlovou, tu srdce jeho vždycky se roz
veselí. A což teprve, objeví-li se unavené karavaně celý háj palem datlových. 
Ubohá karavana snad přetrpěla zhoubnou bouři a viděla se již na pokraji jisté  
smrti hynouc žízní, když pojednou ukáží se bystrému zraku arabských kočov
níků košaté koruny palem datlových. Radost beduinů bývá k nevypsání. Všickni 
pozdravují jejich zjev jako svého vykupitele a nové nabývají zmužilosti, neboť, 
kde datlovník ze země se vypíná, tam také pramen vyvírá. R íkáváf Arab, že 
datlovník svou hlavu v ohni smáčí a nohy ve vodě koupá.

Košatou korunou palmy datlové slunce neproniká, ale vrhá stíny na půdu 
travou se zelenající. Jen se podívejte na titulní obrázek knihy „Z d a l e k ý c h  
k r a j i n “ ! Namaloval jej k mé prosbě pro vás náš český umělec a krajinář, 
pan Karel Liebscher. V pozadí modrá se jasné nebe, a v levo vypínají se štíhlé 
lodyhy spanilých palem datlových s mohutnými korunami svěžích listů. Žhavé 
slunce pálí nemilosrdně. Také z písečné půdy do žlutá zbarvené sálají horké 
paprsky. Ale pod palmami rozkládá se chladivý stín, v němž beduíni docházejí 
zotaveni. Ve stínu palmového háje postavili již své stany, občerstvili vyprahlé své 
útroby vodou z blízké studánky a odpočívají po strastiplné cestě. Odpočívají, aby 
co nejdříve své stany opět složili, velbloudy své osedlali a po západu slunce 
na další cestu se vydali. Jeden z beduinů již  jest pohotově a očekává svého
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pána, pro něhož upravil na druhém velbloudu pěkné stínidlo. Také ostatní 
beduíni brzy se pozvednou, mžikem budou pohotově, a karavana opustí zelený  
kraj, aby dále ubírala se širou pouští. Snad dlouho opět budou putovati, nežli 
dojdou na m ísta tak blažená.

Domnívám se, že víte, jak zelený ten kraj na poušti se nazývá. Jsou 
to o a s y ,  osazené lidmi a podobné ostrovům rozsetým v širém pískovém moři.

Takové oasy jsou nejenom v Arábii, ale také v  africké poušti, nazývané  
po arabsku S a h a r a ,  a ve střední Asii na pouští, řečené v mongolském  
jazyku G o b i .

Obyvatelé saharští říkají oasám po arabsku b i l e d ,  to jest na česko 
z e m ě .

Jistý slavný cestovatel přirovnává Saharu ke kožešině leopardí, plné 
tmavých skvrn na žlutém poli. Žluté pole znamená písek na poušti, a tmavé 
ty skvrny znamenají oasy.

Na oasách rostou skoro samé palmy. U sedlí Arabové neboli f e l l a h o v é  
rádi je pěstují a věnují sadům datlovníkovým všecku péči jako u nás hospo
dáři svým  polím. Vždyť mají z datlovníkových sadů největší užitek.

U  nás mluvívá se na trhu, jak se urodilo obilí, na trzích arabských  
m luvívají obchodníci o tom, jak  hude hodně datlí.

Zle se dařívá arabskému hospodáři, má-li špatnou úrodu ve svých sadech  
datlovníkových. Praví se, že jediná palma datlová, hojné ovoce nesoucí, je  s to, 
aby uživila po celý rok rodinu a k tomu ještě velblouda, jenž však musí vzíti 
za vděk toliko datlovými peckami.

Snad již každý z vás okusil, jak  ovoce datlovníku chutná, a olizuje se po 
něm ještě při pouhé vzpomínce. Ale Arabové umějí si připravovati datlový 
pokrm rozmanitým způsobem. Dobrá hospodyně arabská umí prý připravovati 
datlové pokrmy na tolikerý způsob, že může po celý  m ěsíc každého dne před- 
kládati svému pánu jiné a jiné jídlo datlové.

Arabové jídají datle čerstvé, sušené, smažené na másle, tlučené v placky 
a koláče, smíchané s rýži, vařené v m léce jakožto hustou kaši, s medem a Bůh 
ví jak ještě. Kromě toho připravuji si z datlí rozličné nápoje, jako víno, kořalku 
a ocet.

Datle jídá Arab nejraději čerstvé. Ale doba ta dlouho netrvá. Potom 
jídají se datle jenom sušené.

N a arabských tržištích prodávají se datle v pevnou hmotu stlačené. Datlové 
ty stlačky krájí arabský kupěc svým  odběratelům právě tak, jako to činívají 
u nás ve svých krámech pekaři. Datlový ten chléb jest hlavním pokrmem  
chudého obyvatelstva.

V datlovníkových sadech pěstuje arabský hospodář též fíky, meruňky, 
mrkev, cibuli a jiné rostliny. Ale kromě těch vyrůstají tam, a to bez přičiněni 
hospodářova, i krásně kvetoucí kaktusy, jako je  vidíte na titulním obrázku.

Vlasti kaktusů jest sice horká Amerika, ale také jinde v tropických  
krajinách dobře prospívají.

N a oasách žijí lidé ve stanech nebo v domich s vodorovnými střechami 
a s malými okénky. Pochybuji velice, že by se vám chtělo v takových tmavých 
prostorách trvale se usaditi.
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Zklamání na poušti.

Karavany, táhnoucí široširou pouští, ať arabskou nebo jinou, bývají na 
cestách mnohdy několik neděl. Na cestu zásobují se vším, čeho potřebují k za
chování života. Ale mnohdy nepřicházejí dlouho k pramenu nebo k cisterně, 
a již zmocňuje se jich strach, že žizní zahynou.

Také velbloudům dochází již voda v jejich útrobách, a též oni počínají 
prahnouti po vodě. Pospíchají jako o závod a  natahují krky v  před, jako by 
větřili vodu již z daleka.

Kolkolem jeví se samá poušť. Místy kupí se závěje drobňounkého a lehkého 
pisku, poletujícího i slabým větrem tak snadno jako peří.

Místy vyčnívají pusté skály, v tisíceré trosky rozmetané a rozvalinám hradu 
podobné.

Pojednou však objeví se na obzoru krásné jezero a při něm ztepilé palmy 
a jiné stromoví.

Karavana blíži se k tomu vzácnému zjevu bliž a blíže.
Zdá se, že co nevidět bude již  u cíle. Vždyť ukazují se již i domy, chrámy, 

věže, brány, ulice, lidé, zahrady, velbloudi, jezdci.
Všecko zdá se býti vzdáleno již jenom na několik set kroků.
Velbloudi, vidouce ten blízký luzný kraj, zrychlují běh. Nemohou se již  

ani dočekati té blažené chvíle, až napájeti se budou svěží vodou z chladného 
jezera.

Také jezdci těší se již nevýslovně na ten okamžik a pociťují rozkoš při 
pouhém vyslovení slova „voda“. Blaženě se všickni usmívají, a slovo „voda“ 
jde od úst k ústům.

Ale arabský vůdce, muž starý a zkušený, jinak tomu zjevu rozumí. Diví 
se, že jezdci a velbloudi dávají se ve svém vidění tak klamati.

Radost jezdců netrvá dlouho, neboť čarovná ta krajina, jevící se na obzoru 
ve vši slávě, kráse a živosti, není krajina skutečná, nýbrž toliko obraz její, 
vykouzlený v ovzduší arabské poušti.

Kdyby se karavana za tím domnělým krajem dále pouštěla, nikdy by ho 
nedostihla. T y krásné chrámy se zlatými střechami a to pěkné stromoví s chla
divým jezerem , s lidmi a zvířaty, vše zmizelo' by konečně před nimi jako sen. 
Vždyť nebyla to skutečnost, byl to pouhý přelud a klam.

A co je příčinou toho vzdušného přeludu ?
Příčinou toho jsou paprsky sluneční, které přinesly obraz nějakého vzdále

ného města až na širou poušť truchlivé Arábie.
Takový vzdušný obraz jmenuje se f a t a  m o r g a n a .

V arabském stane.

Táhnou-li Arabové poušti, nosívají s sebou zároveň své stany. Přijdou-li 
pak po delší cestě na přiležité místo, kde tráva roste a kde voda se prýšti, 
utáboří se tam. Velbloudům snímají břemena a dopřávají jim svěží pastviny.

Hned na to počnou se stavěti stany. Arabové umějí postavovati stany 
tak rychle, že jsou s prací v  okamžiku hotovi. Mnozí z vás přesvědčili se o té
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zručnosti, když nedávno v Praze prodlévala karavana arabských beduinů 
návštěvou.

Arabský stan je  prostranný. Zhotoven je  z vlněných plachet, přivázaných  
pevně k tyčím, jež Arabové do země zatloukli.

Jedno oddělení stanu slouží ženám, druhé oddělení mužům. Arabská žena 
není paní dom u; Arab pokládá ji toliko za svou služebnou.

Nahlédneme-li do stanu, uvidíme v něm na zemi rozprostřené koberce, 
mnohdy velmi krásné a drahocenné. Arabové sami si je zhotovili, aby jimi 
mohli ozdobiti svou domácnost.

Kromě koberců uviděli bychom ve staně mnoho vaků a pytlů. Zajisté 
že jsou v nich uschovány šaty a v některých pak obili a jiné zásoby potravin.

Stolice a stoly hledali bychom v arabském staně marně. Za židle slouží 
Arabům velbloudí sedla. Na těch Arab si pěkně hoví a kouří. Chce-li si udělati 
ještě lepší pohodli, natáhne se na koberec.

V oddělení ženském spatřují se četné nádoby k vaření; majíť ženy všecku  
domácnost na starosti. Mezi nádobami bývá jistě nějaká pánev měděná na 
pečení masa. Kromě té nesmi tam scházeti moždíř, v němž roztloukává se 
obili ve hrubou mouku, a několik baněk na velbloudí mléko.

Nejmenší hrnečky slouží Arabům k piti kávy. Kávu pijí Arabové velmi 
rádi. Denně pívají ji několikráte, ale nikoli bílou, nýbrž černou a neslazenou.

T aké ženy sedávají ve staně na sedle, ne-li na kobercích. Ale sedlo žen 
bývá pestřejší. Arabky vyzdobují je  barevnými hadříčky a pštrosími péry.

Také sebe Arabky rády vyzdobují, navlékajíce na prsty mnoho prstenů, 
na ruce náramky a na šíje všeliké korálky.

Na velbloudu sedávají arabské ženy tak pevně a jistě jako muži; ve l
blouda popohánějí tenkou hůlkou.

Také velbloud, na němž ženy jezdívají, nemůže býti bez parády. Ženy 
vyšňořuji si ho, jak  jen mohou a umějí, zavěšujíce mu na hrdlo též rolničky, 
aby pěkně cinkaly.

Ve mnohých vacích, v arabském staně přechovávaných, bývá velbloudi 
srst. Když velbloud líná, pozbývá na mnohých m ístech svého těla vší srsti. 
Arabové srst tu sbírají a dávají do vaků. Shromažďují ji proto, aby z ní potom 
upřádali niti a z nití všeliká tkaniva a koberce.

Kromě těch vaků bývá v  arabském staně několik měchů, z nichž neprýští 
se vzduch, ale voda. K uschovávání pitné vody neužívá Arab nádob dřevěných, 
skleněných nebo hliněných, ale kožených. Jsou to vlastně celé kůže staženého 
zvířete, obyčejně kozy. Jediný otvor, který se v takovém koženém vaku po
nechává, jest k tomu, aby se jím  voda do něho pouštěla nebo z něho vy
pouštěla. Měchů s vodou brávají Arabové na cestu několik. Vědí dobře, že 
dlouho bude jim jeti bezvodnou krajinou, nežli dojedou na nějakou oasu s pra
menitou vodou.

Blízko u stanu uvazuje Arab svého velblouda nebo svého oře. Přivazuje 
ho na řetěz k železnému kolíku tak pevně, jak  jen možná. A víte proč? Ahy 
mu ho nikdo neukradl.

A stalo se to již někdy?
Ovšem, že se to již stalo, a stává se to mezi Araby velm i zhusta. Mnozí 

z Arabů jsou obratní zloději a umějí krásti skoro před samýma očima. Mezi 
tím, co unaveni kočovníci odpočívají ve stanech, připližuji se prohnaní zloději 
ke koňům a velbloudům, přeštipnou řetěz a ujíždějí s koněm v jednom trysku. 
Nežli se kočovníci vzpamatuji, bývají zloději již za horama. Dost možná, že
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kočovníci probudí se ještě v čas a že budou lupiče pronásledovati na život a 
na smrt. Snad i některého lupiče postřeli a život mu ukrátí.

Někteří z kmenů arabských nic jiného ani nedělají, nežli loupí a přepa
dají karavany. Již za časů patriarchy Joba byli v Arábii loupežníci. Snad se 
ještě  pamatujete, že přepadli jeho dobytek a o všecko ho připravili.

Přijde-li Arab loupeží o koně, bývá velmi nešťasten. Arab miluje svého 
koně nade všecko a zachází s nim jako žádný jiný člověk na světě. Arab 
se svým  koněm rozmlouvá, hladí jej a usmívá se na něho jako na nejlepšího 
přítele. A bujarý arabský oř řehce radostí a kypí zdravím. Do cizích rukou 
Arab svého důvěrného soudruha nikdy neprodá, ale ostává mu věren až do 
smrti.

Lovení perel.

Za starých časů nebylo drahocennějšího šperku nad perlu. Nádherný její 
lesk  okouzloval zrak národů celého světa.

Pohané, chtějíce své bohy co nejlépe uctiti, vyzdobovali modly a chrámy 
jejich nejvzácnějším i perlami.

Vznešení vládcové východních krajin neobjevovali se před svým národem 
jinak, než v  rouchu skvělým i perlami vyšperkovaném.

Také básnici všech národů a všech věků měli v perle největší zalíbení 
a  učinili ji odznakem největší ctnosti a nevinnosti.

Ale ani za našich dob skvělé perly své spanilosti nepozbyly, náležejíce  
mezi nejdražší skvosty klenotnické.

Myslím, že mnohý z vás čtenářů ví, že perly pocházejí z jistých mušli, zvláště  
pak z p e r l o r o d k y  m o ř s k é ,  objevující se hojně v  moři, jež slově I n d i c k é .

Moře Indické dotýká se svým i zálivy mnohých zemí asijských, jako Arábie, 
Persie, Indie a jiných. Při březích těch zemí lovily se také ode dávna perly.

Lovci indičtí dom ýšlejí se o perlách, že se tvoři z krůpějí nebeské rosy, 
které za tichých vlažných nocí letních do otevřených m isek perlorodky padají, 
na prsou perlorodky slunečními paprsky se zahřívají a v nádherné perly se 
obracejí. Ale indická ta pověst je  pouhou pohádkou.

Jeden ze zálivů Indického moře jmenuje se záliv Perský. Sledujete-li běh 
obou veletoků mesopotamských, shledáte, že žlutavé vlny jejich vylévají se 
rozsáhlými bažinami do tohoto zálivu.

V zálivu Perském loví se perly již od starověku, zvláště pak proslulo ve  
světě loviště při ostrově, jehož jméno B a h r e j n .  Perly vylovené při tomto ostrově 
Perského zálivu vynikaly nad jiné zářivým leskem  a nádherou barev.

Ostrov Bahrejn byl obydlen již před věky  samými perlolovci, kteří po 
celý  svůj život jenom drahocenné ty poklady z moře na světlo vynášeli a svým  
pánům a podnikatelům odevzdávali.

Lovením perel zabývají se nyni v  zálivu Perském nejvíce černoši. Pod
nikatelé najímají je  do práce za plat, který se vyměřuje podle počtu vylove
ných perlorodek, nechť obsahují v sobě perly čili nic.

Potápěči, ponořujíce se do vody, pobývají tam asi půl minuty. Aby je  voda 
nevynesla nad povrch, obtěžkávají se kamenem. Prodlením té chvíle nacházívají 
na dně toliko asi dvě nebo tři perlorodky, načež, aby opět dýchati mohli, 
musejí se z moře vynořiti.

J .  K  o ř  e n 8 k  ý  : Asie. 16



Když se potápěči několikráte do vody ponořili, potřebují delšího odpo
činku, ježto zatajováním dechu pod vodou tělo jejich velmi umdlévá. Slabší 
potápěči chrlívají po těžké té práci až krev a hynou mnohdy vysílením . Vy
lovené mušle se rozevírají, perly v nich obsažené se vyjímají a rozděluji se  
podle velikosti a lesku.

Malých perel lovívá se v  Perském  zálivu velké množství, ale za to veliké  
perly bývají vzácný. Perly velikosti holubího vejce náležejí k úkazům zřídka 
slýchaným.

Malých perel neužívá se v zemích východních jenom za šperk. Pochy
buji, že byste uhodli, k čemu jich tam ještě užívají. Ženy a dívky asijského
východu domnívají se, že požitím perly přibude jim půvabu a krásy. Z té pří
činy roztírají se menší perly v prášek, o němž jde po všem  orientě jedna řeč, 
že je neomylným prostředkem pro udržení mladosti.

Pověsti takové kolovaly o perlách též ve starobylém Egyptě. Vypravujeť 
se, že spanilá Kleopatra, jež vládla v E gyptě asi před dvěma tisíci lety, roz
pustila nádhernou perlu své náušnice v silném octě a lék takový jedním  
douškem vypila. Perla ta měla prý cenu několik set tisíc zlatých dle našich 
peněz.

Práce lovců perel bývá nejenom velmi namáhavá, ale také nebezpečná. 
Zhusta se stává, že potápěč, ponořiv se na dno mořské, vícekrát, se nad povrch 
moře nevynoří, a není po něm ani památky. Zajisté že ho ohromný žralok
při díle jeho přepadl a  se vším  všudy pozřel.

Veliká část potápěčů vydána jest žralokům na pospas. Jiní přicházejí 
o ruku neb o nohu a stávají se na vždy mrzáky.

Proslulá loviště perel mořských jsou též při ostrově Ceylonu, některá též 
při březích amerických.

Ve východních zemích sice vypravuje se podnes, že jsou perly zkamenělá 
rosa nebeská, ale přírodozpytci poučují nás o jiném. Nyní víme, že se perly 
vytvořují z vým ěšků, které perlorodka ze svého těla vylučuje, obalujíc jimi 
drobné^ věci, jež se dostaly mezi skořápku a tělo její.

Číňané věděli o tomto úkazu již za dávných časů a vkládají podnes vylo
veným perlorodkám mezi skořápku a jejich tělo rozličné věci, aby je  perleťovou 
hmotou ve vodě obalily. Takovým  způsobem nabývají i perleťových figurek, 
představujících některé z jejich bohů a bůžků.
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K á v o v n í k .
Pili jste již kávu?
Kdož by za našich časů nepil kávy! Však není tomu ještě dávno, co se 

pívala káva jen málo kde.
Dědečkové vám dosvědčí, že za jejich mladosti nevěděly si mnohé ven

kovské hospodyně ani rady, kterak mají kávu připraviti.
O posvícení neb o pouti chtěla se dáti nejedna zámožná selka viděti

a chystala k hostině také kávu. Koupila ji zelenou, tak jak ji kupci prodávají, 
a vařila v hrnci zelená zrnka. Vařila je hodně dlouho. Vařila je  hodinu, dvě
hodiny, a odvar z nich chutnal potom právě tak jako obyčejná voda. Po
dlouhém vaření ochutnávala hospodyně zrnka. Myslila, že snad alespoň ta budou 
již vařená a že jich bude moci požívati. Ale zrnka byla tvrdá jako kámen.
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Po tom všem  přešla hospodyni již trpělivost.
Víte, co hospodyně učinila?
Vylila zrnka i s vodou.
Teď ví ovšem každé dítě, že se káva nejprve praží, mele a potom teprve 

zavařuje.
Kávu pívali u nás 

ještě před padesáti lety  
jen v bohatších rodinách 
a ve městech. Za našich 
dob pije se v  každé  
chaloupce.

Povím vám, kdo 
nejprve zpozoroval, že 
požitím kávy člověk se 
občerstvuje a rozvese
luje. Je to ovšem pouhá 
pověst, jež vypravuje 
se v mnohých knihách 
spíše pro zasmání nežli 
pro poučeni. Véztež tedy!

Představený jisté
ho kláštera v Arábii do
věděl se od pasáka, že 
jeho kozy, poživše plodů 
kávového keříčku, pro
váděly všeliké kotrmelce 
s neobyčejnou čilostí po 
celou noc.

Představeném u klá
štera připadlo hned na 
mysl, že by také mni
chové neboli dervišové 
mohli ovoce kávovníko
vého uživati, aby mohli 
při večerních modlit
bách déle bditi a na 
modlitbách trvati.

Účinek osvědčil se 
i na dervišich, neboť 
dervišové byli prý po 
celou noc čilejší. Od té Větévka kávovniku 8 listy> květy a P o 
doby zdomácněla káva
nejen v Arábii, v původní vlasti své, ale rozšířila se po celém světě.

Přes čtyři sta let uplynulo, nežli účinky požité kávy byly známy všem  
Evropanům.

Před dvěma sty lety pila se již káva v Cařihradě, a pití kávy šířilo se 
i dále přes to vše, že ti, kdo jali se kávu prodávati, bývali proto trestáni. 
Myslilo se tehdy, že káva může člověku na zdraví ubližiti, protože prý „plete 
mozek a opíjí jako vino“.

Jednomu prodavači kávy byl za trest krám jeho úřady zavřen, jiní, kteří 
kávu pili přes všechen zákaz úřední, byli veřejně na ulicích arabských mrskáni.
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Ale to vše nic nepomáhalo, a domů, v nichž káva se prodávala, přibývalo 
víc a více. Nyní prodává se káva i v samých předsíních klášterů a chrámů 
m uhammedánských.

N aše Praha má nyní mnoho kaváren. Některé z nich jsou nádherně 
upraveny a opatřeny přemnohými časopisy poučnými i zábavnými. Ve mnohé 
kavárně vypadá to jako ve veřejné čítárně.

Ale před časy bylo v Praze jinak. Tehdy Praha žádných kaváren neměla. 
Muž, který poprvé prodával v  Praze kávu, jmenoval se G e o r g i u s  D e o d a t u s  
D a m a s c e n u s .  Přišel do Čech z Arábie. V Praze nosíval též oděv arabský na 
sobě. Vařenou kávu naléval do koflíků, roznášel ji po ulicích, a kdo si jí přál, 
tomu ji podal, chodě s ní též dům od domu.

Takovým  pouličním obchodem vyzískal si Deodatus pěkný peníz a usm yslil 
si, že si zařídí stálou místnost pro nalévání kávy. T ak vznikla první kavárna 
na Malé straně v Praze u mostecké věže r. 1714.

Pražanům káva chutnala. Za krátko bylo zřízeno v  Praze kaváren několik. 
Veliké a skvěle zařízené kavárny má též Vídeň, Berlín a jiná města evropská.

U nás pívá se nejvíce káva bílá, jinde obyčejně černá, a to buď slazená  
nebo neslazená.

V Evropě a jinde ve světě pije se nyní tolik kávy, že je  rok od roku 
dražší a dražší.

V Arábii rostl kávovník již od pradávna. Odtamtud rozšířil se do sousední 
Afriky a do horkých zemí jiných dílů světa.

Velmi mnoho kávy přiváží se k nám nyní z Brasilie, z ostrova Kuby, 
Javy, Sumatry a mívá podle toho rozmanitá jména. Jedné kávě říkají kupci 
m o k k a ,  druhé j a v a ,  jiné m a n i l i  a, k u b a ,  d o m i n g o  a jinak.

Kávovník jest strom, jebož pěstění hledivají sadaři horkých pásů velmi 
pečlivě.

Sady takových užitečných rostlin nazývají se zhusta francouzským jménem  
p l a n t á ž e .

Pěstitelé kávovníku zasazují kávová zrnka do záhonku, načež mladé 
rostlinky po půl létě rozsazují. Přesazený stromeček mívá již druhým rokem 
ovoce. Ovoce kávovníkové podobá se malé třešni.

Ovoce s počátku je zelené, potom červené, obsahujíc v  sobě kávová zrnka, 
vám všem  dobře známá.

Odrostlý stromek dává asi 2 kg  kávy, jež se češe několikráte do roka. 
Sěesané plody suší se na slunci, ve mlýně zbavují se slupin, a zrnka kávová  
mohou se již posýlati do světa.

V rodišti Muhammedově.

Málo jest cestopisců, kteří navštívili rodiště Mubammedovo. Zajisté máte 
ještě v dobré paměti, že rodištěm Muhammedovým jest M e k k  a. Pochybuji 
velice, že by někomu z vás podařilo se jednou podivati se do Mekky. Je to 
cesta dlouhá, namáhavá a pro křesťana odvážná a nebezpečná.

Povím vám, kterou cestou byste se tam ubírali. Z Prahy jeli byste do 
Terstu, z Terstu plavili byste se asi čtyři dny do Aleksandrie na africkém  
pobřeží, jeli byste potom několik hodin železnou drahou do Suezu a octli byste  
se plavbou po Červeném moři asi za tři dny na březích arabských blízko Mekky.
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Hejna létacích ryb doprovázela by snad vaši loď po Červeném neboli Rudém 
moři. Ale běda vám, kdybyste se plavili po tomto moři za léta. Myslím, že byste 
se mnozí až rozstonali tím nesnesitelným  vedrem, které tam té doby panuje. 
Na cestě do Mekky bylo by vám snášeti mnoho nepohodli. Lodi bývají o vý 
roční pouti mubammedány tak přeplněny, že by jablko nepropadlo.

Mezi Evropany, kterým se poštěstilo podívati se do rodiště Muhammedova, 
byl také cestovatel a znalec východních krajů, šlechtic J i n d ř i c h  M a l t z a n ,  
kterýž prochodiv mnohé země evropské a africké, vydal se v letech 1860 na 
cesty do Arábie. K takové odvážné cestě bylo třeba důkladné znalosti jazyka  
arabského a mravů muhammedanských. To vše osvojil si šlechtic Maltzan 
tou měrou, že byl všudy pokládán za Araba. Ovšem musil on se tvářiti tak, 
jakoby vyznával islám, a musil nositi arabský oděv. Tím způsobem podařilo 
se mu dostati se s poutnickými karavanami až do Mekky.

„Blížili jsm e se ,“ píše Maltzan ve svém cestopise, „ke svatému městu. 
Karavana naše volala nadšeně ,Labik! Labik!1 t. j. po česku: Tobě, Pane, se  
oddávám! B yly dvé hodiny z rána, když jsm e vyrazili. Když vyšel měsíc a 
ozářil krajinu, viděl jsem, že kraj, kudy jsm e táhli, je  poloviční poušť a polo
viční step. Zřídka kde stál o samotě nějaký strom. Místy brali jsm e se mezi 
skalinami a hlubokými roklemi, místem krajem písečnatým.

Po půltřetíhodinové jízdě ukazovaly se na nebi růžové červánky a nadchly 
vesele celou karavanu. V té ranní zoři objevila se již stavení svatého města, 
kýžený cíl všech moslimů, zastkvěla se Mekka s Kaabou, zastkvěla se kolébka 
islámu. Ze všech hrdel znělo: ,Labik! Labik'. Zdraví poutníci křičeli, co jim  
hrdla stačila, churaví obětovali na to poslední dechy svého života. Přemnozí 
padali na zemi, líbali vroucně posvátnou půdu, nebo dokonce plakali samou 
radostí. Většího nadšení nikdy jsem  za svého života neviděl.

Pohled na Mekku mě nepřekvapil, protože Mekka nevypadá ani krásně, 
ani velikolepě. Veliká džamie se sedm i minarety a s nesčetnými báněmi, které 
přikrývají její sloupořadí, zavírající v sobě u prostřed Kaabu, jest vše, co 
diváka ještě poutá.

Vizte přiložený obrázek! V pozadí obrázku rozkládá se město, v  popředí 
vidíte Kaabu.

Také vnitřek Mekky, ležící v úzkém údolí, jest skrovný. Málo kde viděti 
lze nějaký stromek nebo keř. Člověk se tomu diví, jak  mohlo býti v takových 
truchlivých místech město založeno.

K dyž jsm e vešli do města, nespěchali jsm e hned vyhledat si místa k pře
bývání, ale spěli jsm e nejprve k nejsvětějšimu místu, jímž jest Kaaba. Před 
Kaabou slezli jsm e s velbloudů a obešli jsm e ji sedmkráte. Tak to káže dobrý 
mrav zbožného putování. Potom vzal mě můj průvodčí za pravou ruku a vedl 
mě do Kaaby. Slovo ,Kaaba' znamená tolik, jako kubus nebo-li krychle. Ale  
Kaaba nevypadá jako krychle, nýbrž jako čtyrstěnný hranol.

Dlouho jsem  upíral zrak na tu prostou hranatou budovu a přemítal jsem  
v duchu o pověstech, které se o tom posvátném místě vypravují. B yl bych se 
snad na ni díval ještě  déle, kdyby mne můj průvodčí nebyl upozornil na po
vinnosti zbožného poutníka. Pobízel mě, abych se dvakrát před Kaabou uklonil. 
To jsem učinil a kráčel jsem  dále, pronášeje slova: ,Alláh akbar' (t. j. Bůh 
jest veliký) a ,Lá Iláha illalláhu' (t. j. není Boha mimo Boha). Hned na to 
přiběhli ke mně dva sluhové z džamie a podávali mi džbány vody, která 
chutnala hořce a odporně. Ale podle pověrčivosti tamějšího lidu je prý to voda 
zázračná. Kdo ji pije, ten prý jistě  přijde do ráje. Voda ta pochází z jedné  
studnice. Potom vstupoval jsem  se svým průvodčím do Kaaby. Mé přání bylo
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viděti pověstný ě e r n ý  k á m e n ,  jemuž Arabové říkají h a d ž a r  e l  a s v a d .  
Kámen ten poslal prý Bůh Abrahamovi s nebe na znamení zvláštní své milosti. 
A vskutku pochází ta pam átka s nebe či lépe řečeno z prostoru nadzemského, 
neboť kámen ten jest povětroií. Já se dlouho namáhal, abych zazděný ten k á 
men uviděl, ale pro velikou tlačenici nemohl jsem  si ho z blízka prohlédnouti. 
K aždý poutník líbal jej s vřelostí a nehýbal se od něho. Kolem ,černého ka
mene* soustřeďuje se nejen všecken muhammedánský svět, ale také všickni 
kousaví cizopasníci, které s sebou poutníci přinášejí.

Dlouho a dlouho jsem  čekal před ,černým kamenem', ale poutníci se  
pořád ještě z místa nehýbali. P ln netrpělivosti tázal jsem  se průvodčího, ví-li 
o prostředku, jak se k ,černému kameni* dostati. Průvodčí odpověděl k mé 
radosti, že ví, ale že to bude státi dolar. I dal jsem  mu žádaný peníz, načež 
průvodčí na chvilku zmizel. Odešel k zázračné studnici a vracel se se čtyřmi 
chlapy, kteří na znamení mého průvodčího jali se k  poutníkům mluviti tato 
slova: ,0  poutnici! Nábožný muž, kterého Bůh žehnej, přinesl oběť, abyste  
všickni mohli piti vodu ze svaté studnice. O pospěšte sem, kdo ji chcete piti. 
Alláh vám ji uštědřil*.

Tato lest se podařila znamenitě, neboť poutníci u ,černého kamene* roz
ložení byli vesm ěs lidé nuzní a nemohli si dopřáti zázračné vody, protože se 
za ni musí platiti. I spěchali, aby pitím zázračné vody zajistili si nebeskou 
blaženost, já  pak se mohl bezpečně dostati až k samému kameni, nejsvětější 
to věci v Mekce.

Dle jiné pověsti nebyl ten kámen na počátku světa kamenem, nýbrž 
rajským andělem, který opustiv s Adamem sídlo radostí zkam eněl a později 
do K aaby se dostal.

Kámen ten má barvu tmavohnědou a jest asi 24  centimetrů dlouhý a 16 
centimetrů široký. Zdá se, že je  slepen z několika kousků dobře stmelených  
a do stříbrného rámce vložených. Povrch kamene je  od lízáni a líbání jako  
vyleštěný.

Chtěj nechtěj musil jsem  jej také líbati a dotýkati se ho rukama, čelem, 
licem i a bradou, odříkávaje při tom obvyklé modlitby. K dyž pak jsem  podle 
předpisu obešel opětně Kaabu, ubíral jsem  se do města, abych si vyhlédl ně
ja k ý  příbytek a odpočinul si po namáhavém putování.“

Ještě nebezpečnější pro křesťana jest návštěva m ěsta M e d i n y , kde se 
ukazuje hrob Muhammedův.

Medina leží na pokraji veliké arabské pouště pod vysokým i horami. V Mekce 
je  hlučno, v Médině klid a pokoj. Hrob Muhammedův nalézá se v  džamii, jež  
slově džamie prorokova. Y té džamii uložena jest rakev Muhammedova, ob
ložená stříbrem a uzavřená plotnou mramorovou. Že by Muhammedova rakev 
visela  volně ve vzduchu, jest pouhá pověst, která se jenom v Evropě vypra
vuje. Kolem hrobu visí lampy, které se každého večera rozsvěcuji a až do 
rána hořeti musí.

Novější zprávy o Mekce.

Od té doby, co šlechtic Maltzan navštívil Mekku, uplynulo již  celé čtvrt
století. Před desíti léty navštívil rodiště Muhammedovo jiný badatel, měl o své  
cestě přednášku v zeměpisné společnosti Berlínské a rozhojnil tak vzácné vědo
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mosti o kraji nesnadno přístupném. Poznav Mekku podrobněji, mohl mylné 
názory jiných spisovatelů o Mekce opraviti a lepším i doložiti.

Cestovatel, o jehož výzkumech v Mekce podám tu stručnou zprávu, jmenuje 
se S n o u c k  H u r g r o n j e .  V řečené přednášce vypravoval asi to to :

„Cesta z přístavních m ěst Jamba a Džidy do M ekky a Mediny jest 
nebezpečna nejen pro Evropana, ale i pro Araby samé. Bývajíť na cestách, 
k svátým  těm městům vedoucích, přepadáni loupežnými kmeny. Ačkoli se 
turecká vláda přičiňuje o to, aby se zlořády ty odstranily, daří se j í to přece 
jen z části. Bývá obyčejně jímáno několik lupičů a vězněno tak dlouho, dokud 
se poutníci nevrátí z Mekky zdrávi.

Je-li muhammedánům přístup do Mekky tak stižen, jak teprve nám jino
věrcům ! Vždyť nás pokládají za nepřátele Alláhovy.

Chce-li Evropan do Mekky putovati, musí se stavětí také muhammedánem, 
musí se obléci v jejich šat a osvojiti si jazyk i způsoby jejich.

T aké mně bylo popřáno spatřiti rodiště Muhammedovo. Prodléval jsem  
tam od února do srpna r. 1885 jako badatel, jenž hodlá obohatiti vědomosti 
své o islámu.

Pět měsíců před svým  pobytem v Mekce žil jsem  v Džidě. Tam hleděl 
jsem  si osvojiti nářečí arabské, seznati poměry obyvatelů M ekky a vůbec nále
žitě se na pouť připraviti. Také jsem  fotografoval mnobé poutníky, kteří se 
ubírali Džidou jednak z Indie, jednak z Afriky.

Zajímavo je, že mnozí z nich zůstávají pak na vždy v městě prorokově. 
Chtějí tam zemříti a býti tam pochováni.

Džida jest důležitá jediné pro Mekku. Dokud tam budou putovati zástupy 
věřících, potud potrvá význam  onoho přístavního města. Majíť v Džidě š e c h o v é  
(průvodci cizinců v Mekce) své plnomocníky, kteří se cizinců ihned ujímají, 
opatřují jim nocleh a dopravuji je  se zavazadly na velbloudech do Mekky.

Tam  stará se o ně šech. Znaje jazyk, jimž poutníci mluví, vše jim opatří, 
všechna důležitá místa jim ukáže a stará se, aby se jejich peněženky hodně 
vyprázdnily.

Podnebí v Džidě jest vlhké. Za hrozného vedra bývá nesnesitelné a spůso- 
buje mnohé nemoci, zvláště zimnice. To stává se zvláště po deštích, několik 
dni trvajících. Zimnice mívají za následek různé bolesti. N ěkdy trpívaji nemocní 
bolesti v kolenou, že ani choditi nemohou, jindy bolestí v kříži a v  rukou.

A víte, jak si od ní pomáhají?
Zpívají písně ,o cestě Muhammedově po světě'.
Mně dařilo se však v Džidě dosti dobře. Dne 21. února nastoupil jsem  

k večeru cestu do Mekky. Konajíť se tam cesty za n o c i; pro horko nebylo by 
to ve dne téměř možno.

Tři velbloudi nesli zavazadla. Na čtvrtém seděl jsem já se svým  prů
vodcem.

Cesta směrem východním stále stoupá, až přijdeme k horám, vypínajícím  
se na pokraji rozsáhlé vysočiny arabské.

Mineme 16 stanic hlídkou opatřených. Je to opatření k vůli bezpečnosti. 
Stanice ty jsou od sebe stejnoměrně vzdáleny po celé cestě z D židy do Mekky. 
Jen dvě z nich jsou vesnice, a to B a h r a  a H a d d a .

V Haddě jsm e se zastavili o 4. hodině ranní. O byvatelé této osady žijí 
v nizounkých chatrčích. Živi se prodejem mléka, másla, vajec a palmových 
vějířů, čímž opatřují poutníky. Vějíře dělají ženy.

Kdo cestuje bez zavazadel, konává cestu do Mekky jeda na oslu. Cesta 
trvá pouze 14 hodin, zastávka ve vesnici je  tu krátká.
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Jinak karavany! Poutníci v  karavanách se ubírající zůstanou v Haddě 
déle. Za denního parna prodlévají v kavárnách, jež jsou však spíše stájům  
podobny. Později utáboří se na trávě a krátí si chvíli jídlem, kouřením a spaním. 
Pokrmy dali si uvařiti u majitele kavárny.

S velikým  namáháním přiměl jsem  svého průvodce, abychom se vydali 
na cestu před polednem. Ale litoval jsem , neboť bylo vedro takové, že jsem  
z toho neměl žádného požitku. O 7. hodině byli jsm e v Mekce.

Uprostřed stojí mešita. Je to otevřený dvůr, obklopený sloupovým loubím. 
V jeho středu jest staroarabská svatyně Kaaba.

Ye východním rohu K aaby jest asi ve výši P 5  m zazděn „ěerný kám en“, 
zasazený ve stříbrném okraji, majícím podobu kružnice.

O původu kamene různé jsou úsudky. Obyčejně má se však za to, že 
jest to meteor.

Ještě dva podobné černé kameny mineme, jdouce ulicí, řečenou „Kamennou“. 
Oba jsou rovněž zazděny. Jeden z nich je  podlouhlý, podoby válcovité, druhý 
plochý, uprostřed značně prohloubený. Důlek ten pochází prý od lokte Muham- 
medova, který se oň podepřel.

V rodných domech Mubammeda, Fatim y a Aliho *) jsou podobné kam eny, 
rovněž poněkud vyhloubené.

Opodál svatyně Kaaby jest svatý pramen Z em  z e n .  Vody jeho užívají 
věřící jako léku proti nemocem. Také prý je zdrojem požehnáni pro ty, kdo 
z něho pijí. Chuť vody je  poněkud nahořklá.

Za časů Muhammedových měla v  Mekce rodina Šebova dozor nad sva
tyní Kaabou a chovala klíče od ní. Ještě dnes žijí v městě někteří potomci 
této staré rodiny.

Jiní z obyvatelů honosí se tím, že pocházejí z rodu samého Muhammeda.
Ostatní obyvatelstvo jsou přistěhovalci. Jednak pocházejí z Egypta, a to 

hlavně kupci, řemeslnici, professoři a mnoho děvčat, jež  se chtějí provdati, 
jednak z různých končin Asie. Z Indie na př. přicházejí ti nejsprostši žebráci, 
bezohlední lichváři a nejbohatší kupci.

Každá mnhammedánská země posýlá pak do M ekky studenty od 6 do 
60 let věku.

Ze střední a východní Afriky přistěhovali se do M ekky též černoši, 
kteří jsou tu z počátku otroky, později však přijati bývají za svobodné občany.

Chtěl jsem  některé otroky vzíti zpět do jejich vlasti; přijali však nabídku 
mou jen s tou podmínkou, přivedu-li je  opět do Mekky. Patrně se jim tam 
velice zalíbilo.

Mezi obyvateli jednotlivých čtvrtí m ěstských panuje často nepřátelství 
a nenávist třebas po léta. Smír zjedná se konečně malou válkou. Opodál m ěsta  
sejdou se nepřátelé na rovině, ozbrojivše se obušky a noži, a vyrovnají své  
spory bojem. Po té slaví se smíření při hodech, jež zaplatí strana poražená.

Ve středověku honosili se Arabové (Maurové) uměním spojeným s nádherou. 
T aké Arabové v Mekce nádheru miluji, ale vkus jim  schází. Zajimavo jest, že 
zásobují své příbytky množstvím českého zboží skleněného.

O byvatelé M ekky jsou velice pověrčiví. Zejména dovedou toho využitko
v a l  ženy.

Skoro všecky  staví se občas na smrt nemocnými nebo pomatenými, což 
prý pochází odtud, že jsou posedlé zlým duchem, jemuž z a r  říkají. Toho je  
třeba vypuditi. Pročež sejdou se všecky  přítelkyně nemocné ženy a hodují za

*) Fatima — dcera Muhammedova, A li — zeť Muhammedův.



— 249 -

zvuků hudby. Zároveň přijdou zaklínačky zlého ducha. Tento slibuje vyjiti 
z těla, leč dostane-li chorá žena krásný oblek, jejž podrobně ustanoví. Muže 
stojí vyhnání zlého ducha hodně peněz. Tím způsobem připravila mnohá žena, 
častěji zarem posedlá, muže svého o veškeré jmění.

Mnozí obyvatelé Mekky nepřekročili prahu rodného města, nebo viděli 
pouze m ěsta T aif a Medinu. Do D židy nešli by za nic na světě. Obávají se, 
že by se tam setkali s křesťany, jež na smrt nenávidějí. O křesťanech myslí, 
že chodí s hlavou stále sklopenou, poněvadž nesnesou nebeského světla. Všickni 
prý umírají bez bolesti, aby potom tím krutěji pociťovali muk pekelných.

Až snad železnice spoji někdy Mekku s Džidou, pak změní se směšné ty  
představy muhammedánů v Mekce. Potom snáze bude nám konati pozorování 
zem ěpisná i národopisná, než se dělo mým předchůdcům a m ně.“

V Mesopotamii.

Hodně daleko na východ do P alestýn y  tekou dvě veliké řeky. Jmenuji 
se Eufrat a Tigris.

Oba ty veletoky pramení se v horách, tekou potom nížinou, sbližují se 
k sobě víc a vice, načež se opět od sebe vzdaluji a splývají konečně v  jednu  
mohutnou řeku, vylévající se do zálivu Perského.

Krajina mezi Eufratem a Tigridem jmenovala se v dávných dobách 
M é s o p o t a m i e .  Jméno to jest řecké a znamená na česko M e z i ř í č í .

Jižnější krajina mezi řečenými řekami nazývala se tehdy B a b y l ó n i e .
Mésopotamie i Babylónie byly známy již před několika tisíci lety jakožto 

země velice úrodné a oplývaly velikým  bohatstvím. Nebylo tedy divu, že 
se o ně vedly mnohé války. Jednou vládli tam králové asyršti, podruhé 
babylónští, jindy Peršané, Římané a jiní národové. Nyni náležejí kraje ty  
říši turecké.

Ale mnohými válkami utrpěly krajiny eufratské a tigridské tak, že se 
skoro všudy obrátily v truchlivou poušť. Jinde zase jest krajina jediný močál, 
mnohdy moři se podobající. Rozvodněné řeky zaplavují tam krajiny rok co 
rok a to po několik měsíců a ohrožuji tak zdraví řídkého obyvatelstva.

V Mesopotamii cestuje se velm i nesnadno, ba i s nasazením života. Osady 
lidské leží tam daleko a daleko od sebe, a před lupiči, kteří se tam po 
stepech potuluji, není člověk skoro nikdy jist. Ještě nejpohodlnější jest cesta  
po Tigridu.

Ale mnozí odvážlivci nelekali se obtíži, jaké naskytují se na cestách po 
krajinách mesopotamských, a vnikali do nejodlehlejších končin staroslavné té 
země, v  níž stávala kdysi proslulá m ěsta Ninive a Babylón s nádherným  
palácem Nabuchodonosorovým, s velikolepým i chrámy a s nedobytnými hrad
bami, počítanými mezi sedm divů světa.

A víte, proč se badatelé do krajin těch odvažovali?
Mnoho vypravuje se ve starých letopisech o dávnověkých těch místech, 

ale z m ěst jindy tak slavných a po celém světě proslulých nezůstal skoro ani 
kámen na kameni, a všecka sláva obrátila se v ssutiny.

Avšak ctitelé starožitností jsou rádi, poštěstí-li se jim  odkrýti alespoň  
kusy dávnověkých těch památek. Bedlivě sbírají každou cihlu, každý kámen
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a  každý střep, a podrobně je prozkoumávají. Vice radosti ovšem mívají, P o 
daří-li se jim vykopati z rozvalin sochy, šperky, neřku-li snad dokonce staro
bylé nápisy.

Také v Mesopotamii bylo v tomto století mnoho bádáno a kopáno. Badatelé 
starožitnosti, řídíce se popisy řeckých kronikářů, kteří o starobylých těch 
městech tolik zajímavého napsali, našli pod povrchem zemským skutečně 
všeliké zbořeniny a poznali v nich někdejší Ninive.

Bylo to divení, když tam před padesáti lety jistý  anglický badatel objevil 
řadu paláců mramorem vykládaných a neobyčejnými malbami pokrytých. Po 
stranách bran seděli lvi a okřídlení býkové z bronzu uliti, jinde pak našly  
se přehojné střepy a hliněné desky, opatřené zvláštními znaménky, v nichž po
znalo se p í s mo  k l í n o v é ,  nazývané tak proto, poněvadž svým  tvarem klínům se  
podobá.

Když pak jali se učenci londýnští toto písmo řešiti, poznali, že ony 
střepy a hliněné desky jsou vlastně knihy tehdejší proslulé knihovny asyr- 
ského zeměpána Sardanapala.

Před dvacíti lety počalo se v těch sřiceninách opět kopati, a co se v y 
kopalo, to naplnilo celý učený svět velikým  podivením. Povím vám, co tam 
tak vzácného při vykopávání bylo objeveno.

V Londýně žil ryjec Jiří Smith. Když se mělo vydávati dílo o k lí
nových nápisech asyrských, byla rytba svěřena Smithovi. Ryjec Smith byl sice 
prostý člověk, ale starobylé památky asyrské velice ho zajímaly. Smith všímal 
si jich tak horlivě, že brzy klínovému písmu rozuměl a uměl je čisti jako  
nějaký učenec.

Příležitost k tomu studiu naskytla se mu ve sbírkách londýnských. Roku 1872 
podařilo se mu přečisti na dvanácti hliněných tabulkách v Ninive vykopaných 
a do Londýna přivezených zprávu o potopě světa. Zpráva ta budila všudy takový 
úžas, že byl Smith vyslán do Mésopotamie, aby tam v rozvalinách bádal a ko
pati dával.

Z těch krajin přinesl Smith velmi mnoho starožitností, ale na své druhé 
výpravě do Mésopotamie se rozstonal a na zpáteční cestě domů zemřel, za
nechav po sobě slavné jméno jakožto badatel asyrského umění neboli a s s y r o l o g .

Čím vice se ve sřiceninách ninivských kopalo, hn vice bylo překvapu
jících nálezů. S počátku našlo se asi tři tisíce popsaných tabulek, potom asi 
devět tisíc.

Z písemných těch památek vyčetli badatelé, v  jaké bohy A ssyrští věřili, 
jak si představovali stvoření člověka, jeho pád a potopu světa a jaké měli 
míry. Dále dočetli se badatelé v  klínových nápisech, jak se jm enovala tehdejší 
města a země, jak se zhotovovaly poslední vůle a p. V šecky ty starobylé 
památky naplňují mnoho síní v londýnském  museu.

Kde asi pravěké město Ninive stávalo, nevědělo se dlouho, ale o roz
sáhlých sřiceninách v okolí mesopotamského m ěsta M o d u l u  věděl každý.

Město M o s u l  založeno jest při dravém Tigridu a slynulo za dřivějších 
dob znamenitým obchodem. Od něho také bavlněná látka m u š e l í n  vzala  
své jméno.

Z daleka vypadá město Mosul velice m alebně, ale v nitru svém jest velmi 
sešlé a zanedbané. U lice jsou točité, úzké, nečisté a vystupují příkře od břehů. 
S plochých střech, jaké ve východních krajinách zhusta se spatřují, bývá  
pohled do kraje utěšený zvláště za doby jarní, když okolí pokryje se květ
natým rostlinstvem a oživne hejny ptactva, ale za léta  bývá pobyt v Mosulu
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skoro nesnesitelný. Té doby pálí tam slunce jako oheň, krajina je  vyprahlá, 
a zimnice řádívá tam nebezpečně.

V okolí města Mosulu jsou několikeré sříceniny. Jedny šlovou K u j u n -  
d ž i k ,  jiné vyskytují se nedaleko osad N i m r u d ,  K e r m e l i s ,  C h o r s a b a d .

Odkrýváním ssutin kujundžických dokázalo se, že jsou to sříceniny  
ninivské.

Sříceniny babylónské, rozkládající se při jižním  toku Eufratu, byly známy 
mnohem dříve nežli rozvaliny ninivské, ale starobylé památky jejich vyneseny  
byly na světlo teprve v našem století.

Umrlčí karavany.

K aždý z vás se zajisté podiví, vida nápis: „Umrlčí karavany“.
Kupci a obchodníci arabští, majíce nastoupiti cestu širými krajinami, 

v  nichž není silnic, spolčují se ve veliký průvod, nazývaný po arabsku 
k a i r v a n  a persky k a r v a n ,  a rozvážejí na velbloudech, koních a mezcích zboží 
daleko široko po tržištích.

Slovo k a r v a n  přijali také Evropané do svých řečí, říkajíce takovému 
obchodnímu průvodu k a r a v a n a .

Umrlčí karavany jsou karavany zcela jiného druhu. Umrlčí karavany  
nevyvážejí ze země kávu, pryskyřici, slonovinu a podobné zboží, ale vyvážejí 
umrlce a to za příčinou, aby uložily k věčnému odpočinku těla zemřelých  
v těch místech, která pokládají se v  zemi za nejsvětějši.

Takovou posvátnou půdou jsou některá m ísta v Mesopotamii.
Povím vám v krátkosti, proč se některým místům takové cti dostalo.
V Mesopotamii, zvláště pak v sousední Persii, žijí dvojí vyznavači viry  

muhammedáuské, kteří se jednoho času znepřátelili na život a na smrt.
A víte proč?
Znepřátelili se proto, poněvadž se nemohli shodnouti, kdo má po velikém  

proroku Muhammedovi panovati.
Z té neshody vzniklo mezi nimi veliké krveprolití, a vraždění s jedné  

i  s druhé strany nebralo konce.
Za jedné takové války byl z a b iti náčelník Ho s e j n ,  vnuk Muhammedův. 

Přívrženci Hosejnovi naříkali pro svého pána velice a prohlásili ho za mučed
níka. Vyznavači náboženské strany Hosejnovy oslavují mučednickou smrt jeho  
podnes velmi slavně, pořádajíce každého roku velikolepé divadelní hry na 
způsob pašijí.

V pašijních těch hrách představují se osudy Hosejnovy a jeho smrt. 
Diváků scházívá se k těm představením velmi mnoho, a všickni ve hře 
berou vřelé účastenství. Zvláště dojímá diváka výjev, kde představen jest  
Hosejn, an podléhá útrapám žízně za úpalu slunečního. V tom okamžiku ozývá  
se nářek v celém divadle. Zběsilí diváci trhají se sebe oděv a bolestně bědu
jíce  sypou si na hlavu prach a kamení. Nejzuřivější z nich vrážejí si do těla  
dýky a meče, a strašlivě se zohavují, volajíce v bolestném trápení: Hosejn, 
H osejn ! Hercům třeba se míti v tom okamžiku velice na pozoru, aby je zuřiví 
diváci neukamenovali.
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Místa, kde Hosejn se narodil a kde tělo jeho jest pochováno, jsou každému 
ctiteli Hosejnovu nejsvětější.

Rodištěm Hosejnovým jest N e d ž e f ,  hrobem jeho K e r b e l a .
Obě ta m ísta našli byste na podrobných mapách Mésopotamie při pravém 

břehu Eufratu.
N edžef nebo Kerbela jsou cílem umrlčích karavan.
Prohlédněmež si takovou karavanu!
Ohromný průvod velbloudů, mezků a jiných soumarů blíží se ke Kerbele. 

Průvod ten přichází z daleka. Zajisté, že jest již několik neděl, ba snad 
i několik m ěsíců na cestách. Táhl jedovatým i močály, žhavými pustinami, po  
palčivých stepech mesopotamských a krajinami vůbec nehostinnými.

Kotouče prachu vznášejí se jako obláčky nad karavanou. Soumaři klo- 
p ýtají a těžce si oddychují po dlouhé a namáhavé cestě.

Tu onde vedle soumarů vykračují si průvodčí, dlouhými puškami a jiným i 
zbraněmi ozbrojení. Pozorně rozhlíželi se po krajině, nehrozí-li jim nebezpečen
ství od loupeživých beduinů. Z té příčiny mají pušky stále pohotově. Snad již  
mnohý výpad šťastně odrazili a mnohého lupiče dobrou ranou se světa zprovodili.

Zřídka kdy slyšeti lze hovor mezi průvodčími. Každý m lčky sleduje svůj 
cíl a pohřížen jest v dumání.

Čím vice blíží se k nám průvod, tím příšerněji vypadá. D ivná jsou ta 
břemena, jež soumaři na sobě nesou. Morový zápach z nich vanoucí otravuje 
celé okolí a zanechává po sobě všude zárodky smrtonosné.

Vizte ty plstěné obaly! V nich zaobalena jsou mrtvá těla vznešených  
a bohatých vyznavačů Hosejnových, řečených š i i t ů ,  aby pohřbena byla v po
svátné půdě, jeho krví zbrocené.

Již zalesk ly se kupole hrobky Hosejnovy v Kerbele, a radostný jásot  
zahlaholí celou umrlčí karavanou. Unaveni průvodčí nabývají náhle sil svátým  
rozechvěním, padají na kolena, líbají posvátnou zemi, mučednickou smrtí po
svěcenou, a velebí Boha i velikého proroka, že šťastně došli kýženého cíle.

Tam ve svaté zemi Hosejnově dojdou odpočinku také umrlci z daleka  
přivezeni a spokojeně mohou spáti věčný sen, až závzní trouby posledního 
soudu; neboť těm, kteří leží blízko hrobu Hosejnova, netřeba se báti pekla a 
trestu na věčnosti. Tak alespoň zní u č e n i  š i i t s k é ,  a domnění to jest obecné 
u všech jeho vyznavačů.

Proto zámožní šiité pom ýšlejí na to již za svého živobytí, aby tělo jejich  
ležeti mohlo v zemi Hosejnově, a vkládají své přání do poslední vůle. Zbožné 
to přání vždycky se vyplňuje, a tak rok co rok vysýlají se umrlčí karavany 
ze všech stran, kde učení šiitské se vyznává, do svaté země Hosejnovy.

Vůdcové umrlčích karavan uloživše v Kerbele nebo v Nedžefě těla nebož
tíků, nastupuji se svým i soumary smutnou cestu zpáteční. Mnozí z nich však  
hynou ještě na cestě morovými výpary a hrozným podnebím krajiny, kterou 
se musí ubirati.

Jako putuji mnozí muhammedáni do posvátné Mekky, rodiště velikého  
svého proroka, a přijímají potom titul h a d ž i, tak zase zbožní šiité vydávají 
se na dalekou pouť ke hrobu Hosejnovu, nazývajíce se potom k e r b e l a  i, 
kterýžto titul váží u šiitů desetkrát v ice nežli titul poutníka meckého.

Poutnici i umrlčí karavany přinášejí s sebou do posvátných míst Hosejno
vých mnohé obětní dary a jsou celí šťastni, mohou-li je odevzdati svým kněžím. 
V Kerbele i Nedžefě nahromadilo se tudíž prodlením doby mnoho nejdrahocen
nějších pokladů ze všech končin Asie, kde se učení šiitské vyznává.
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K prameništi východního Tigridu.

O Eufratě a Tigridě čítáme zprávy již z dávných kronik. Starověký  
dějepisec řecký Herodot, jenž narodil se asi v pátém století před Kristem, 
vypravuje o Eufratě na několika místech svých proslulých dějin:

„Středem města Babylónu teče řeka Eufrates. Přichází z Armenie. Je to 
veliká, hluboká a prudká řeka, jež se vylévá do Arabského moře. Když vládla 
Babylónem královna Semiramis, zřizovaly se při Eufratě hráze, jim iž rozváděla 
se voda po rovině. Tak mohla řeka zavlažovati celý  kraj. Druhá královna, 
jménem Nitokris, moudřejší nežli první, kázala zříditi po obojím břehu hráze, 
jež jsou pro svou ohromnost a výšku podivuhodný. Cestující, kteří přicházeli 
od moře Středozemního do Babylóna, mohli po řece plouti až do královského 
města. Bylť pak blahobyt Babylónských znamenitý. Pomocí struh, jež vedly  
z  Eufratu na všecky strany, mohla se pole celé Babylónie tak jako Egypt 
zavlažovati. Přičinlivá ruka Babyloňanů, kteří čerpali vodu ze struh pumpami, 
proměnila bezdeštné krajiny v požehnané lány .“

Za našich časů opět mluví a píše se o tom, jak  by moře Černé spojilo se 
pomocí vodní cesty se zálivem Perským a s mořem Arabským. Patrno, že od 
dávných časů, kdy Eufrat býval splavný, mnoho se změnilo. Pochybuji, že by 
jej chtěl někdo ještě nyní nazývati nadšeně „řekou rajskou“, jak  mu říkali za 
časů biblických.

Chtěli tam stavěti železnou dráhu a vynasnažovali se oživiti Eufrat paro- 
loďmi, ale pro samou žárlivost a závist nesjednocených velm ocí zhatily se  
plány hned v počátcích.

Prameny obou těch řek byly prozkoumány teprve nedávno. Prameniště 
západního Eufratu vystihl před krátkou dobou něm ecký důstojník, jenž byl ve 
službách tureckých. Jmenuje se S t r e c k e r  p a š a .  Východní pramen Eufratu 
zjistili bezpečně štábní důstojníci ruští. Prameniště západního a východního 
Tigridu prozkoumal výborný český cestopisec, profesor W t i n s c h .

Povím zde v krátkosti, co o svých výzkumech řečený badatel zaznamenal.
„Bylo čestným mým úkolem vystihnouti východní rameno Tigridské na 

hranicích turecko-perských.
Kolem východního Tigridu prošel sice již přede mnou anglický učenec 

Layard roku 1850. Ale učenec ten vším al si více věcí starožitných, nežli zem ě
pisných a načrtl zprávy o pramenech Tigridu nesprávně.

Pro svou bezpečnost měl jsem  na výzkumech dva zaptije, t. j. četníky 
na koni a čtyry suvary, kavaleristy, pod velením kapitána Mebmeta agy. 
Dnové v m ěsíci srpnu byli již sečtěni, a mně bylo shlédnouti ještě strašné 
lány zemské. Proto nebylo mnoho času k odpočívání, po čem moji průvodcové 
tak často toužili. Nerad platím za lenošení nezbytným těm lidem a nařizoval 
jsem  sedlali koně časně z rána.

Vyrazili jsm e ze Salachany na jih. Stáli jsm e brzy ve výši 2600  metrů 
nad mořem. Země byla ještě  pokryta sněhem, ten však již rychle tál. Před 
námi daleko na jihu kupily se mocné hřbety horské a skvěly se ledem  a sněhem. 
Toť prameniště Tigridu, tam cíl mé cesty!

Sjížděli jsm e několik hodin úboči Kaledis Dagu a dorazili jsm e do arménské 
vsi. Její jméno Zcinis. Mezi tím, co naše koně pásli se po hřbitově, vařil jsem  
si oběd.
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Odpoledne dorazili jsm e k Ckoš Abu, k  řece, jež žene vlny do jezera  
Vanského. Na blizku vypínaly se zříceniny kdysi pevného hradu. Ve vsi, 
čítající asi patnáct chalup, sídlí turecký mydyr, turecký sudí. Nebyl právě 
doma. Pásl někde v  horách ovce. Starý zaptije hlídal zatím úřadovnu. B yla  
s nim těžká řeč vyptati se na další směr naší cesty. Přes všecku únavu vy
razili jsm e dále do Ekreka. Jistý pastvec nás vedl. Šlo to z veselá, jen dvě  
hluboké rokle nás zdržovaly.

Večer spatřili jsm e Ekrek, žije v něm obyvatelstvo kurdské a arménské. 
Od jakéhosi Sefeta bega byl jsem  vlídně přijat a vyčastován. Jídel z masa, 
rýže a m léka byla hojnost, ale pořádek v letohrádku byl hrozný, turecký. 
Sefet beg prodléval tam v letním zátiší. Pochází z Tanu. Chtěl se vyléčiti 
z plicního neduhu.

Druhý den šlo to příkře do hor. Očím naskytovalo se vzácné divadlo. 
Velikolepě vypínaly se před námi hory, skoro docela sněhem pokryté. Ve 
výšinách narazili jsm e na hřbitov. D ivil jsem  se tomu. Vždyť po osadnících  
nebylo ani památky. Muhammedáni svážejí sem nebožtíky z daleka široka 
a dopřávají zesnulým milého odpočinku v místech hodně vysokých. To bývá 
jejich zvyk.

V kotlině toho kraje byla půda přeúrodná, vody všude hojnost. T ráva
sahala koňům až po pás. Ale po pilných lidech ani vidu, ani slechu. Všudy
ticho a prázdno. Po delší jízdě přibyli jsm e do vsi, jež slově Kasrik. Při ní 
pne se do výše hrádek na skále zbudovaný. Jest již hodně sešlý. Vyptal jsem  
se přítomných Kurdů na okolní osady. Ale mnoho jsem se nedověděl. Skoro 
každý mi odpověděl: „Kdož to v í?  Alláh to ví, já  to nevím !“ Na hrádku byl 
jsem  vyčastován černou kávou a šerbetem, šťávou z marhaníkového ovoce. 
Několik sluhů nás obskakovalo. Jeden podával žhavé uhlí, druhý dělal cigaretky  
a t. d. Hostitel přemlouval mě mermomocí, abych ostal v jeho domě na nocř
já  však jsem  se mu za to rozhodně poděkoval. Bál jsem  se nočních zápasů
s krvežíznivou zvěři.

Omer aga —  tak jmenoval se můj hostitel —  znal dobře i další okolí 
a pověděl mi, jak  dostati se do Mervanen. Přijal jsem jeho radu, abych se  
mohl dostati co nejdříve k Tigridu.

Údolí se brzý úžilo v  těsnou sluj. Po balvanech divoké bystřiny prodírali 
jsm e se s těží ku předu. Vápencové skály věžily se nad našimi hlavami.

Cestou pozoroval jsem  osam ělé vrby, thuje a moruše. Místo lesa objevovalo’ 
se jenom houšti. Teprve později vynořily se na obzoru štíhlé topole, znamení 
lidských obydli. Za nimi prokmitala pevnostní hradba z tesaných kamenů 
s dveřmi železem pobitými. Několik kroků od ni uháněla divoce mocná řekar  
stál jsem na břehu východního Tigridu.

Z pevnosti vyhrnul se veliký zástup lidi. V jich čele kráčel ctihodný  
klášternik a vítal mě s ostatními. Domnělá pevnost ukázala se býti arménským  
klášterem, jehož jméno Hokoc Vank. Turci mu říkají také Der-Meiram. Byl jsem  
rád, že jsem  tak brzy k Tigridu dorazil. Nenadál jsem  se toho, protože arménské 
mapy, které znám, označují Hokoc Vank daleko od Tigridu.

Nežli ještě moji lidé za mnou dorazili, vešel jsem  s opatem do kláštera. 
Týž den slavili v klášteře nějakou slavnost, a bylo mnoho poutníků a poutnic 
pohromadě z blízka i daleka. V klášteře se mi nelíbilo. Příbytky v něm vy
padaly jako podzemní skrýše. Mně se zdálo, že mě ty spousty kamenných  
jizbiček umačkají. Připadaly mi jako hrobky. Na hrob je  tam ovšem příliš  
mnoho místa, ale pro život příliš úzko a teskno!
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Odebral jsem  se raději ke své družině, která položila se zatím táborem 
na poloostrově m ezi Tigridem a řekou Kasrikem. Bylo to jediné místo, kde 
koně našli dosti obstojnou pastvu. Mehmet aga kázal rozdělati oheň, a za chvíli 
vařila se voda na čaj. Lože vystrojil jsem si pěkně na zemi a ohradil jsem  
je  bednami a košíky, abych se snad v živém snění neskutálel někam do Tigridu,

Vyšel měsíc, ale příliš brzy zašel. Pro potěšení ostalo na nebi jenom  
několik hvězdiček. Krásně zářily nad naším ležením.

V horách vysoko nad námi padla rána. Hromová ozvěna odrážela se od 
skalních stěn. Mrštný kozorožec podlehl nepochybně nástrahám lovcovým.

Tigris hučí a pozdravuje mě chorálem tisicerohlasým. Hoj, ty starý Tigride 1 
Od pravěků rozkvétala vzdělanost při tvých vodách, na tvých březích stávaly  
lesklé, mocné trůny, a panovnici tvoji obětovali tisíce a tisíce životů lidských  
svým  výbojným choutkám, ale ke pramenům tvým nedostal se nikdo.

Od západu přihnali se mocní císařové. Orlové hrdé Romy rozepjali tu 
převládná křídla svoje.

Potom zaduněly bouře od východu. Divocí národové zaplavili břehy tvé  
jako dravý přival, tvé vody pily hořké slzy ujařmených otroků, tvé vody 
zbarveny jsou krvi povražděných obětí, ale pramenů tvých nedostihl nikdo.

Přicházím z daleka, z chudé vlasti muzikantů. Přicházím beze jména, bez 
moci, bez vojů a pluků, ale vůli mám pevnější než ty skály tvé, které jsi, 
Tigride, vyhlodal, a život mám, na němž nikomu nic nezáleží. Již tě nepustím !' 
Musím seznati, kde z věčného ledu se rodíš! Slyš mou přísahu, T igride: Buď 
prameny tvé, nebo život m ůj!

Oheň doplápolal. čiperný větřík rozdmychuje občas ohniště a zvedá žhavé  
jiskry v ohnivém kotouči. T y skvějí se, padají a hynou v temnotách jako všecko, 
co krásného kdy zajiskřilo a zazářilo životem.

Ticho, klidno kolem. Oči se zavírají. Tigris šumí ukolébavku, trochu, 
divokou sice, ale velebnou. Dobrou n oc!“

Jak se jindy cestovalo do Svaté země.

Přijiti v ta místa, kde Kristus Pán se narodil, trpěl a dokonal život na  
kříži pro spaseni lidstva, bývalo ode dávna vroucím přáním všech zbožných 
křesťanů.

A kdož by netoužil viděti na vlastni oči Betlehem, Nazaret, Jerusalem  
a jiná m ísta ve  Svaté zemi, o níž slýchali jsm e již  za svého útlého m ládí?

Cesta do Svaté země není dnes tak namáhavá, jako jindy. Ale naši 
zbožní předkové podnikali ji rádi a překonávali trpělivě všecky její obtíže.

Nyní cestuje se do Svaté země dost pohodlně. Máme železnice a výborné 
rychlolodi.

V putováni do Svaté země libovali si mnozí čeští páni již za starodávna 
a napsali o tom zajímavé zprávy. Takové máme na přiklad od Martina
Kabátníka, od Krištofa Haranta z Polžic a od jiných.

Zprávy jejich pocházejí z různých časů, a proto i způsob vypravování,
pozorování a psaní jsou velm i rozmanité, ale vždycky poutavé, protože jsou
psány milým našim jazykem  českým . Tehdy nebylo ještě tolik zkušenosti 
o vědách přírodních. Ba můžeme říci, že vědomosti o přírodě byly kusé, spo--
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čívajíce zhusta na pověře a předsudcích. Z té příčiny třeba posuzovati výpovědi 
starých cestovatelů shovívavě. Jaký to rozdíl mezi líčením cestopisců dřívější 
a pozdější doby! Schválně kladu sem vylíčení cest několika různých pozoro
vatelů o stejných krajinách. Poznáte v nich obraz bývalé a nynější vzdělanosti. 
Rozdíly v líčení cest budou tím nápadnější, čím více liší se od sebe účely, za 
kterými cesty se podnikají: jedni cestují k vůli rozkošem, druzí k vůli pozoro
vání přírodovědeckému, jiní k vůli honbám. Každý jiným  okem pohlíží na pří
rodu a lidi, jiné pronáší m yšlenky a jiným i slovy předkládá čtenářstvu své  
dojmy cestovní.

Umínil jsem  si položiti do této knihy nejprve výňatek z cesty Martina 
Kabátníka.

Kdo byl Martin Kabátník ?
Zprávy o jeho životě jsou velmi řídké. Ze jm éna jeho a různých poznámek 

v  jeho cestopisu soudíme, že se zabýval děláním kabátů. Žil v  Litomyšli, kam  
prý se přistěhoval z Prahy. Tu vyznával viru „pod obojí“. V Litomyšli přistoupil 
k náboženské jednotě „Č eských bratří“.

Tito vynikali velikou zbožností i mravností. Přeěasto o tom rozmlouvali, 
„byl-li by jaký  lid ještě kde na světě, ježto by se choval podle způsobu a řádu 
první církve svaté.“ I umínili si vyslati několik členů své jednoty do dalekých  
krajin, hlavně pak do Svaté země, kolébky to křesťanství, aby po tom pátrali.

K úloze té podvolil se Martin Kabátník s bratry Lukášem, rytířem Maršem 
Kokovcem a Kašparem z Marek.

Na cestu vydali se z Litomyšle dne 1. března r. 1491. V Cařihradě se
rozjeli, jen Kašpar z Marek zůstal, aby je  tam očekával.

Po dvacíti měsících navrátili se všichni šťastně do vlasti.
Slyšm e aspoň ukázku z tobo, co Martin Kabátník sám o své cestě vy

pravuje: „Kdo by chtěl jiti nebo jeti bez vody a bez moře, kudyž jsem já  jel, 
ze země České, z Litomyšle přes Moravu a Slezsko, až do Krakova cesta je  
snadná. Potom se bráti do Lvova, odtud do země Valašské až do m ěsta Sučavy  
(v  nynější Bukovině), dále k Dunaji; odtud pak zemí Tureckou přes veliké  
hory, dlouhé pouště, m ěsta i vesnice až do Konstantinopole.

Když jsm e do Konstantinopole přijeli, viděli jsm e město veliké. Tak veliké  
se  zdálo jako tři Prahy.

Jest tady mnoho lidí různých, věr i jazyků: Rekové, Římané, Turci 
a  Židé. Turků však nejvíce.

V Konstantinopoli jest na prostředně vysoké boře nad samým mořem 
vystavěn nádherný hrad. Hned pod samou horou schází se Černé moře s Bílým.

Císař turecký jest velmi bohatý pán. U  jeho dvora mají peníze ze samého
stříbra, jmenuji je  ,aspry‘.

V Konstantinopoli jest veliká, krásná, u nás nevídaná lázeň. V té jest  
množství komůrek ěili lázniček; do každé teče voda teplá i studená. Jest tam 
pak v  každé komůrce mramorová lavička.

Z komůrek vejde se do veliké světnice, jež leží uprostřed. V té je  veliký  
stůl, v němž jest osm rour měděných. Otevřeš-li některou, stříká z ni voda až 
do stropu, z jedné teplá, z jiné studená. Kdo se chce v té lázni mýti, dá aspru 
a může tam pobýti, jak  dlouho mu libo. T a lázeň jmenuje se císařská.

Přeplavivše se z Cařihradu do Malé Asie, jeli jsm e přes vysoké hory po 
tři dny až do m ěsta Brusy.

Brusa leží pod horami, na nichž sníh stále leží a z roku do roku nestaje. 
Z těch hor mají hojnost dobré vody. Vypravovali mi proroctví o tom městě.
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Vysnko na horách je prý veliké jezero, k  němuž nikdo se nemůže dostati pro
příkrost hor. Jezero to prý se jednou protrhne a zatopí celé město.

V horách nad městem žijí podivná zvířata. Vypadají jako psi nebo lišky. 
V noci, když lidé usnou, sbíhají s hor, berou, co mohou, a utíkají zase zpět. 
Turecky slují daffinové,*) česky nevím, jak jich jmenovati.

Odtud jsm e jeli po dvanácte dní do m ěsta Angory. Okolo ní jsou jen
širé pouště bez lesů a hor. Angora má podobnou polohu jako Žatec.

Z toho města jeli jsm e pustou zemí. Nemají tam ani chleba, ani dříví. 
Topí tam pouze sušenými kravinci. Chléb mají toliko ječn ý; je  černý jako uhel.

Potom přijeli jsm e v jedenácti dnech do města, jež slově Baysar. Bylo  
to v m ěsíci listopadu. Zima byla tuhá. Teprve druhého dne mohli jsm e si chléb 
koupit'., a mimo to jen cibuli a kyselé  zelí. V tom m ěstě zůstali jsm e do čtvrtého 
dne, neboť jsm e musili popřáti velbloudům oddechu.

Z Baysaru ubírali jsm e se ,zemí Turkmanskou' do města Aintabu (t. j. 
Antiochie). Leží na vysoké hoře, jsouc podobno Tovačovu (na Moravě). Tam  
zůstali jsm e dva dni. Chleba, vody i rozličného ovoce mohli jsm e si dosti 
koupiti.

Stala se nám tu podivná příhoda. K dyž jsm e již odtud jeli, sm ekl se 
jeden velbloud s vršku a tak se poranil, že nemohl dále. Majitel velblouda 
pro zvíře až plakal, neboť byl to velbloud dobrý.

Také já  měl nemalou starost, vždyť jsem  si zvíře najal; neslo všecky mé 
věci a druhdy také mne. Musili nebohého velblouda usmrtiti. Potom rozsekali jej 
na kusy a každému dali, že z něho nic nezůstalo. Vždyť nás jelo více než půl 
druhého sta kupců s mnoha velbloudy. Mají je  tam místo vozů a všecky věci 
na nich vozí, kdo co má.

Třetího dne přijeli jsm e do Galaty**), kdež také sv. Pavel býval, uče lid 
víře Pána Krista. Město je  pěkné a hrazené, zeď okolo něho jest dobrá a příkop 
hluboký. Prostřed m ěsta jest hora vysoká a na ní hrad. Do hradu vchází se 
fortnou.

V tom městě našli jsm e všech věcí dosti, zvláště kupeckých, neboť jest 
tam veliký sklad od kupců z mnohých zemi.

V Galatě zůstali jsm e tři neděle. Očekávali jsm e kancléře egyptského  
sultána z Cařihradu, neboť jsm e sami dále nesměli. Konečné přijel u veliké  
nádheře. Měl tři sta koni a sto velbloudů, na nichž plno zboží bylo naloženo. 
Také měl dvanácte diom edářů; na nich byla sedla i řemení pozlatilá, velice  
nádherná. Vypravovali mi, že takový dromedář denně 50  až 60  mil uběhne.
Proto ho užívají na cestách k rychlým poselstvím.

Těm, kdo na velbloudech rychlou jízdu konají, zaváží oči, aby si jich
prudkým větrem nepokazili. Sedlo je  na dromedáři hluboké, a kdo v něm sedí,
toho ještě popruhy přiváží, aby nespadl. Dromedáře pak uvedou na cestu, a oni 
prý se dříve nezastaví, až tam, kamž byli posláni. Jsouť tak vycvičeni.

O těch, kdo na nich jezdi, slyšel jsem , že dlouhého věku nedočkají, a to 
pro těžké nemoci, jež naberou z prudkosti větru.

S kancléřem jeli jsm e do Capadoeie.***) Cesta trvala čtyři dni. To město 
leží pod vysokou strání, prostřed něho vysypán je vrch velmi v y so k ý ; na tom 
prý za dob křesťanů býval hrad, po němž je  ještě mnoho památek. Z Capadoeie 
ubírali jsm e se do Chai, kamž jsm e přišli druhého dne. To město zdá se na

*) šakalové.
**) Haleb, město v  Sýrii.

***) Město Hamath jižně od Halebu. 
J .  K o ř e n s k ý :  Asie.
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pohléd tak veliké býti jako Nové město Pražské. Valy jsou kolem něho vysoké  
a obyčejem českým  dělány. Neni pro ně ani domů viděti.

Na noc dojeli jsm e k Bethanii. Káno vstávše jeli jsm e k Damašku, kamž 
jsm e dorazili třetiho dne.

Dam ašek jest m ěsto velm i veliké. Turci pravili, že je větši než Cařihrad.
Leži na rovině na m ístě veselém . S jedné strany m ěsta je  hora, na níž stojí
kostel. Tam prý byl zabit Abel bratrem Kainem. Kostel postaven jest na pa
mátku té události.

Dam ašek jest město na všecky věci bohaté, i na vodu, neboť do něho
teče dvaasedm desát potoků. Na celé cestě nebyl jsem  v bohatším městě, než
jest toto. Scházejíť se tam kupci z krajin nám známých i neznámých.

V Dam ašku mají hojnost masa, chleba i vína. Leč „mouřeníné" *) vlna 
nepijí, protož se velm i hněvají na ty, kdož by tak činili. Chtěli-li jsm e víno 
piti, musili jsm e jiti ke křesťanu. Ten uvedl nás do komory, kdež nás zavřel, 
a tam teprve mohli jsm e je  p it i ; jinak nic.

Ovoce je  v Dam ašku taková hojnost, že jsem  ho jak  živ v jednom m ístě 
tolik neviděl. Okolo města jest mnoho sadů a zahrad, že jich ani přehlédnouti 
nelze. Odtamtud dodávají ovoce na všecky strany, rozvážejíce je  na velbloudech. 
Na vozech nikoli, neboť jich nemají.

Dam ašek má okolo sebe zeď podobnou, jako je kolem Prahy, jen že je  
na mnoha místech od nepřátel pobořena. Uprostřed rynku je  šibenice, na niž 
zločince ihned podle provinění jeho odpravuji.

Prodléval jsem  v městě okolo vánoc a Nového roku, po tři neděle. U ka
zovali opodál Dam ašku mezi zahradami misto, kdež byl sv. Pavel raněn bleskem, 
ubíraje se hubiti křesťany. Tam stával druhdy kostel, k  němuž konali křesťané 
pouti. Pohané však jej zbořili. Také mi ukazovali dům, v  němž byl sv. Pavel 
pokřtěn.

Okolo Hromnic ubírali jsm e se z Damašku k Jordánu, pak do Galilee. 
Odtud jsm e jeli do Ramotgalat,**) kdež mají Bosáci ***) klášter. Poutníci, jdoucí 
do Svaté země, zpovídají se u nich. Oni jim pak dávají poučeni, jak by se 
měli chovati m ezi mouřeníny. Připravují je  na to, že je  zajisté potká mnoho 
odporného, leč aby po příkladě Kristově příkoří snášeli trpělivě.

S lyšel jsem  také, že z Ramotgalat vyšel Goliáš s Filištinským i a bil se  
s Davidem v údolí mezi tímto místem a Jerusalemem.

Odtud byli jsm e za den v Jerusalemě. B yli jsm e již jen tři; já  se sou
druhem, jenž se mnou šel již z Konstantinopole, a vůdce; toho najali jsm e si 
na cestě k Jerusalemu. Člověk ten byl pravý lotr. Odešed od nás z domu 
hostinského, jemuž říkají kasarvar, odebral se k  úředníku města. My zaplativše  
mu, nic zlého jsm e netušili. Obžaloval nás. ,Dal jsem si k nim schovati 30  zla
tých, i zapřeli mi je,' řekl. Přišel pak i s úředníkem k nám. Tento nám činil 
divné pohrůžky a žádal, abychom peníze vydali. Již nás i mučiti chtěli. Bojíce  
se horšího, smluvili jsm e se s nešlechetníkem , aby přijal od nás 14 zlatýcb, 
jen abychom měli pokoj od něho.

O tom všem  dozvěděl se sám pán Jerusalem ský. I obeslal nás. Některým  
Židům se nás zže le lo ; viděli, že se nám křivdí. Proto šli s námi. Tam vyprávěli 
jsme prostřednictvím tlumočníka, jak se věc měla. Potom kázal pán i toho lotra 
přivésti, aby ho vyslechl. Na to usoudil, aby mu bylo dáno padesát ran, ne-

*) Arabové.
**) Ranila.

***) Františkáni.
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přizná-li se. Leč teprve po opětování trestu přiznal se tento k svému podvodu. 
I musil nám peníze vrátiti, a soudce dal jej ještě potrestati. Pravili, že nepa
matují, aby se byla v Jerusalemě stala taká nepravost. My pak byli rádi, že 
jsm e se konečně odtamtud dostali.

Naše příhoda roznesla se po všem  kraji až i k sultánu do E gypta. Ten 
rozkázal mi dáti svůj list, s kterýmž bych mohl všude bez překážky choditi 
i jezditi se soudruhem svým.

V Jerusalem ě byl jsem  tři neděle a ohledal jsem  vše, co mi bylo možno. 
Šel jsem  k Bosákům a oznámiv jim, že až z Čech přicházím, byl jsem  velice  
laskavě přijat. Vše mi ukazovali, což tu památného.

Bosáci mají klášter na hoře Siónu. Tu měl druhdy král David sídlo svoje. 
Tam, kde Kristus Pán večeřel naposledy s učedníky svým i, stojí nyní kostel. 
Potom mne vedli před kostel, ukazujíce misto, kde byl sv. Štěpán kamenován, 
dále kde Kristus učil zástupy, k místu, kde zemřela Panna Maria. Tu jest 
pouze veliký kámen. Stávalf tu kdysi kostel, leč na rozkaz sultánův byl sbořen. 
Bylo by mnoho psáti o všech těch místech, jež mi ukazovali. A všude tam 
udělovali odpustky.

Druhého dne šli jsm e do Betléma. Jest to m ěstečko malé jako ves a leží 
as i y 2 hodiny od Jerusaléma. Před městem stojí veliký klášter Bosáků, a to 
tam, kde se Spasitel narodil. Na místě samém jest oltář. Jesle, do nichž 
Kristus byl položen, nejsou ovšem zachovány, leč  nahrazeny jeslem i z alabastru 
a mramoru.

Také mi ukázali místo, kde tři králové dítěti, Pánu Kristu, dary nesli. 
Přemnoho jiných památných míst je  v  tom klášteře, neboť je  velmi veliký  
a v něm plno kaplí.

Potom šli jsm e k místu, kde andělé pastýřům zvěstovali narozeni Páně. 
Je t  tam divná jeskyně ze skály vyrostlá, nikoli rukou lidskou vytesaná.

A odtud šli jsm e na jeden vrch, i spatřil jsem  misto, kde byla Sodoma 
a Gomorrha. Jsouť tam nyni jezera, kteráž páchnou jako sira, jejichž voda je  
slaná. Vybírají z nich sůl lopatami, ale dávají ji pouze dobytku. K jídlu jí 
neužívají.

Potom jsm e se vrátili do Betlém a a druhého rána zpět do Jerusalema. 
N a cestě mezi oběma m ěsty upozornili mne ještě na mnohá památná m ísta : 
kde leží Samuel prorok, kde měl Eliáš školu, Jakub svůj dům a j.

Jindy šli se mnou opět dva Františkáni do Jerusalema. Klášter jejich je  
totiž opodál města.

Šli jsm e k hrobu Pána Krista a k místu, kde byl ukřižován. Obé jest  
blízko sebe v  jednom klášteře. Hrob jest vytesán ze sk ály; nezdá se, že by 
na něm bylo co měněno. Dvéře jsou do něho malé a okrouhlé, že člověk, dobře-li 
se sehne, těsně tam vejde. Leč nepustili mne dovnitř.

V klášteře Božího hrobu je  sedm oltářů, a nade dveřmi vnitř kostela je  
nadepsáno sedm věr křesťanských. Každá má svůj oltář, na němž světla hoři, 
a tak je  jich plno po kostele. Ve všech lampách jest dřevěný olej.

Leč nemůže každý jiti do chrámu Božího hrobu, vždyť patří mouřenínům. 
Jen kdo jim hodně zaplatí, může dovnitř, jinak nic.

Odtud kráčeli jsm e k bráně, kterou vedli Krista Pána k smrti. Potom
mi ukazovali dům Kaifášův a naproti němu dům, v  němž přebýval sv. Josef 
a Panna Maria.

Dále ubírali jsm e se do údolí Josafat, kdež jest Mariin hrob. Nad ním klene
se okrouhlá kaple. K hrobu samému jde se po několika stupních. Vchod do
kaple střeží Arab a jen za peníze vpustí vás tam.

17*
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Přišli jsm e dále k jeskyni, v niž se Kristus modlil k  Otci, dříve než 
byl jat. Jeskyně ta je hrozná, zdálo se mi, jako by se na mne chtěla sřititi.

Viděl jsem též, kde se Jidáš ke Kristu přiblížil, aby jej zradil políbením. 
Jinde viděl jsem  ve skále vytesáno, jak sv. Petr Malchovi uťal ucho.

Potom jsm e šli na horu Olivetskou, kdež olivy a cedry rostou. Tam bylo 
nám velmi veselo a milo. Všude byla libá vůně od mnoha květin a oliv tu 
kvetoucích.

Posléze viděl jsem  misto, odkudž Pán Ježiž na nebe vstoupil. Na skále  
jest hladká plocha alabastrová a do ní vtlačeno šest šlépějí lidských, a to bo
sým a nohama. I prsty je  znáti. Okolo skály té je  udělána malá kap lička; 
u jejích dveří je  strašný mouřenín a nedá tam bez peněz jiti. Kdo peníze má, 
všeho tu dojde.

S hory Olivetské nejlépe jsem  viděl Jerusalem. Zdál se mi tak veliký, 
jako Králové Hradec. Leží na tak vysoké hoře, jako město Tábor. Jerusalem  
má okolo sebe se tři stran veliké rokle, nebo údolí, se čtvrté pak strany 
rovinu

V Jerusalemě křesťané a Židé žádné zvůle nemají, než velikou úzkost. 
Pohané je divně a rozličně trápí. Když se jim dům poboří, nedovolí jim jiného 
stavětí, až si to misto od nich znovu draze koupí.

Také když dlouho neprší, tu pohané jdou mezi Židy a křesťany, roztlou
kají jim nádoby s vínem i jiné věci, kde co najdou; že prý pro ně Bůh déšť 
nedává, že jsou pohany.

V Jerusalemě křesťané a Židé podobně se strojí, jako u nás. Ale sukně 
dobré, nebo jemné košile míti nesm ějí; v domácnosti nelze jim  míti nic mědě
ného ani cínového, nebo dokonce stříbrného. Jen všecko dřevěné nebo hliněné. 
Jinak by jim to pohané všecko pobrali.

Židé však pro žádné trápení odtud nechtějí, neboť věří, že jest to jejich  
zaslíbená země.

Arabově pak praví, že žádného hříchu z toho nemají, trápí li Židy.
V Jerusalemě nemají tekoucí vody, ani studnic; než cisteren mají mnoho; 

když prší, dbají o to, aby se jim  naplnily vodou. Pak čekají opět do pří
štího deště.

Když jsem  v městě vše ohledal, šel jsem  s kupci z Jerusalema, um ysliv 
si jeti do Egypta.

I přijeli jsm e druhého dne k městu, jež sluje Hebron. Před ním jest  
studnice, kterouž Jakub udělal. Jest prostá, okrouhlá. Vodu má dobrou, rádi 
jsm e ji pili. Také v celém kraji nemají lepší vody, až teprve v řece Nilu, 
která teče z ráje. V tom všem kraji jsou vody zlé, slané a teplé.

Napojivše u studnice velbloudy i sami se napivše, jeli jsm e do m ěsta; 
tam jsm e si najali komoru v domě hostinském. Potom jsm e vyšli před město 
k hrobům proroků. Tu leží Adam, Eva, Izák, Jakub a jiných těl svátých mnoho. 
Pohané je  mají v poctivosti a ozdobují hroby jejich lampami, hořícími ve dne, 
v noci. Majíť je za své proroky.

Z Hebronu jeli jsm e do Gazy půl druhého dne cesty. Okolo toho města  
jest mnoho zahrad a v nich rozličného ovocného stromoví, nejvíce m andlovníků; 
těžko je přehlédnouti.

Gaza leží na silnici, vedoucí do Egypta. Město jest malé, však všecko  
lze tu koupiti, maso, chléb, ovoce, ale velmi draho.

Pravili mi, že z Gazy bylo to stádo vepřů, do nichž vehnal Kristus zlého 
ducha, vypuzeného z člověka; všichni se pak v moři utopili.
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Nemají tam proto žádných vepřů, vůbec v žádné zemi pohanské. Žid 
jeden, hádaje se se mnou, řekl m i: ,My vašeho Krista více posloucháme, než 
vy křesťané. On vepře s ďábly stopil v moři, proto jich nechováme, ani jich 
m asa nepožíváme, jako v y .‘

Z Gazy jeli jsm e po dva dni do jakéhosi m ěstečka, jehož jsm e z počátku 
pro samé palmy ani neviděli.

Dřiví palmové je tlusté jako hrubý smrk a velmi vysok é; je  nehladké
a hrbolaté. Teprve v samém vrchu jsou ratolesti.

V městečku tom jest palma datlová velmi důležitá; dodávajiť odtud datle 
do všech zemí okolních.

Palma je vždy zelená, leč teprve za padesáte let nese prvé ovoce. Když 
pak je stará, porazí ji. Z větvoví palem dělají ploty. Neviděl jsem  v tom mě
stečku nic pěknějšího, než palmové ploty, jež jsou okolo něho. Jsouť hladké 
a bílé a velm i se lesknou.

Druhého dne jeli jsm e dále a přišli k podobnému městečku, z něhož pak 
třetího dne do velikého města, jemuž Ages říkají.“

Odtud pak líčí Kabátník cestu do Kaira v E gyptě a svůj pobyt v něm.
Touže cestou, kterou přijel, vracel se Svatou Zemi do Čech — do města
Litomyšle.

Z cesty Krištofa Haranta z Polžic.

Krištof Harant pocházel ze staročeské rodiny rytířů Harantů z Polžic, 
nynější to vsi v někdejším  kraji Klatovském. Prvního vzdělání svého nabyl 
doma ve své vlasti, kde tehdáž byly školy výtečné, vynikajíce důkladností a 
spořádanosti nad jiné v zemích okolních.

Ve vlasti naučil se starým jazykům , latinskému a řeckému, a osvojil si 
již toho času nové jazyky vlaský a německý. Ve vlasti seznámil se též s vě
dami, jež  se toho času pěstovaly, a potom s uměním, ani hudbu nevyjímaje.

Vědomosti jeho a schopnosti k vědám a uměním byly příčinou, že se  
Krištof Harant stal milým společníkem  arciknížete Ferdinanda II., jehož dvůr 
a sídlo bývalo v Inomostí v  Tyrolsku.

Arcikníže Ferdinand byl mu pro přirozený jeho vtip, příjemnou postavu 
a ušlechtilé chováni zvláštní milostí nakloněn a brával ho často na své cesty  
do Něm ec a do země Vlaské.

Ztráviv při dvoře arciknížecím drahně let, Krištof Harant navrátil se opět 
do vlasti. Ale když v le tech  1591. vypukla válka s Turky, kteří vpadše do Uher 
zmocnili se tam některých měst a pevností, vypravilo se také z Čech mnoho 
pánův a rytířů českých a táhli s vojsky císaře Rudolfa II. proti úhlavnímu 
nepříteli křesťanstva.

Také Krištof Harant, rozloučiv se se svou choti, odebral se do Uher a bo
joval tam udatně proti Turkům několik let.

Ale když se domů navrátil, potkal se s velikým  zármutkem, neboť mu 
milá jeho m anželka Eva z Chudenic zemřela.

Krištofa Haranta dojala ta rána bolestně, a proto, aby svůj žal umírnil, 
vydal se na dalekou cestu do Jerusalema a jiných m íst východních.

Rozžehnav se v Plzni s dětmi svými a s jiným i přáteli, vyjel ve čtvrtek 
dne 2. dubna Í598 . s panem Heřmanem Černínem, spolutovaryšem své pouti,



— 2G2 —

a s jedním služebníkem, všickni tři na koních, a dostal se šťastně zem í B a
vorskou a Tyrolskem za sedm náct dní k moři do Benátek.

Co všecko Krištoť Harant z Polžic ve vlaských Benátkách viděl, o tom 
podrobně ve svém cestopise vypravuje.

Y Benátkách přestrojili se všickni tři do oděvu podobného oděvu poutni- 
ckému, vstoupili na loď a plavili se ještě s jiným i poutníky řádu Františkán
ského, aby Turkům nezdáli se býti podezřelými, k ostrovu Zante.

Na cestu vzali s sebou velikou bednu s potravinami, též nakoupili dobrého 
vina, v malém soudku uloženého, potom mandle, fíky, hrozinky, sýr, uzený jazyk, 
sušený chléb a všeho, čeho bylo těch časů třeba na cesty.

Loď, po niž naši čeští poutnici ubírali se do Svaté země, byla plna lidi 
služebných i vojáků, kteří jim samým bubnováním, křikem a povykováním ani 
v noci spáti nedali.

Sotva však loď z přístavu vyplula, utišil se vítr a loď m usila opět na 
příznivější plavbu čekati.

Po takových přestávkách připluli naši poutníci dále ke Kandii neboli ke  
Krétě, potom k ostrovu Cypru a v pondělí dne 31. srpna do Jope, přístavu to 
na březích Svaté země založeném.

Poslyšte, jak  o tom Krištof Harant z Polžic sám vypravuje:
„Ačkoli jest Jope neboli Jafa přistav slavný, je  přece velm i m ělký a od 

pisku tak zanešený, že lodi nákladní k samému břehu přistaviti nelze.
Tam přijel k nám slavně oděný Turek se dvěma služebným i pacholaty

a nám všecky věci našich tlumoků prohledával, ale nic jiného nevzal, nežli
co se mu hodilo a líbilo, jako hřebeny, štětičky a zákusky k posilnění.

Tlumočník tamtéž najatý najal pro naši cestu u sedláků v jedné ves
nici osly, a tak jsme se s ním a se dvěma Turky na koních, pro naši obranu 
zjednanými, a se sedláky luky a šipkami opatřenými vydali na cestu k Jeru
salemu.

Rovina, kterou jsm e jeli, byla samými olivami a stromy fíkovými porostlá, 
že bylo milo tamtudy jiti.

Když jsm e nahoru od moře vyjeli, tu mohlo se viděti, kterak veliké a 
slavné to město Jope bylo, neboť stoji tam opodál od moře množství zdí ko
stelních a paláců nákladných a mezi těmi rumy nyni zahrady a zdělaná pole.

Potom přijeli jsm e k městu, jehož jméno Kama (nebo Ramle). Jeli jsm e  
řadem jeden za druhým, napřed náš tlumočník. V m ěstě ubytovali jsm e se ve  
velikém  dvoře kamenného domu, poutníkům k přebývání ustanoveného. Tam  
našli jsm e několik rohoži po zemi rozložených, jichž jsm e místo peřin a loží 
užívati museli.

Obyvatelé toho města, křesťané i Turci, přinášeli nám do domu hojnost 
kuřat, slepic, vajec a chleba za laciné peníze. N áš tlumočník dával nám jídla  
připravovati a pomáhal nám piti dobrého vína cyprského.

Na zejtří dne 2. měsíce záři byl k nám vyslán od správce m ěsta turecký 
úředník ještě s jiným i Turky, kteří mu před nás koberec rozestřeli, na kterýž 
se on samotný posadil, nohy křížem jako u nás krejčí složil, a skrze našeho 
tlumočníka po desíti dukátech žádal s tím doložením, že nás bezpečně do Je
rusalema doprovoditi a osly opatřiti chce, jináče že se tam nedostaneme, ale 
že zpět domů vrátiti se musíme, protože to jeho právo jest. My však naklonili 
jsm e ho k tomu, že od osoby po šesti dukátech přijal a od nás odešel.

Ve čtvrtek 3. dne m ěsíce září okolo tří hodin přede dnem přišel tlumočník 
a nás zbuditi chtěl, my pak každý svůj tlumok na ramena vzavše z toho 
domu jsm e vystoupili, a před dveřmi osly pohotově našli. S námi jelo též
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něco jízdných a něco pěších lidí s lučišti a šípkami, vše pro bezpečnost proti 
Arabům, kteří tam všudy po horách bydlí aneb sem tam v houfíeh se toulají 
s ženami, dítkami a hovady, žádného nešetříce, koho jen přepadnouti a pře
moci mohou.

Potom jeli jsm e u veliké tmě, že jeden druhého sotva viděti mohl.
Když se rozednivalo, viděli jsm e okolo Ramy rovinu, na niž obilí, ovoce, 

proso, melony, rýže, bavlna a jiné věci v hojnosti rostou.
I jedouce dále mezi horami, unavili jsm e se velice my i hovada. Po malé 

chvíli přijeli jsm e k jakém us starému a zbořenému stavení, kde vedle starých 
zdí nachází se kam enný mostek a pod ním potůček, tehdáž od horka vyschlý, 
z kteréhožto, jak se praví, král David kam eny křemenité sobě vybral a jimi 
Goliáše zabil.

Potom uviděli jsm e před sebou město Jerusalem. Vidouce je, bned jsm e 
velikou, horlivou radostí dolů s oslův ssedali, někteří pak z nás na kolena 
klekajíce a zemi líbajíce Pánu Bohu děkovali. Sedláci pak, jimž ti oslíkové 
náleželi, každý svého vzal, a dostávše na zpropití, od nás zpátky se odebrali, 
my však každý se svým tlumokem pěšky jsm e se přibližovali pěknou rovinou 
k Jerusalemu.

Všudy, co jsm e po těch horách k Jerusalemu jeli, všudy jsm e poznali 
předešlých židův a předkův pracovitou snaživost, zdělávání těch vrchů na vi
nice, zahrady a role.

Když jsm e byli blízko Jerusalema, setkal se s námi tlumočník z Jerusa
lema jako první z Ramy. Přišel nám schválně vstříc, neb ten z Ramy nedaleko 
od Jerusalema nás za sebou nechav, napřed do města jel a tomu tlumočníkovi 
a klášteru náš příjezd oznámil.

S tlumočníkem přišel pak i řeholník, a jak  se k  nám přiblížili, oba nás 
vlasky mluvíce vítali a na všelijaké věci se vyptávali, jako na příklad: odkud 
jsm e, jak se nám na cestě dařilo, co se při výjezdu našem u nás v krajinách, 
z nichž jsm e vyjeli, dálo atd., až v  té rozprávce trvajíce, k samé bráně městě 
Jerusalem a jsm e přišli.

T ak tedy vší cesty  z Benátek až do Jerusalema strávili jsm e 54 dny.
Dostávše se ku bráně města, kteráž sloula Jopenská, dále jsm e jiti ne

měli, ale tu mezi branou čekati musili, až pro nás turecký hejtman, soudce 
zločinců, s některým jiným  lidem přišel a nám za ním do m ěsta jiti kázal, 
vyptav se tlumočníka, kdo a co i odkud jsme.

I vedli nás potom skrze malé ulice blízko zdí městských, až jsm e přišli 
ke klášteru svatého Salvatora. Tam, jakž jsm e do dveří vešli, naše tlumoky 
musili jsm e složiti, které nám Turci všecky přešfárali, však nic nevzali, ale 
pryč od nás z kláštera odešli a nás tam nechali.

V klášteře nás jeden klášternik jakým is schody nahoru k představenému 
vedl, jenž nás s jiným i bratřími svým i vítal a v jídelně pohostil a potom ko
mory k obývání nám vykázal.

Po malé chvíli oznámilo se nám, že nám dle starobylého obyčeje mniši 
nohy mýti budou, a že již na nás čekají. I vešli jsm e do velikého altánu, kde 
byl přes stolici pěkný nový turecký koberec prostřený a vedle něho vanička 
měděná s teplou vodou, vařenou s rozličným vonným a dobrým kořením, jako  
rozmarinou, levandulí atd.

Na tu stolici nechali vždycky jednomu po druhém sedati a noh svých 
dvěm a mnichům podávati, kteříž je  pilně a dobře umyvše, pěknými plenami 
aneb rouchem otírali a naposledy pravou nohu každému políbili, až nás všecky  
tak spořádali.
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Avšak dokud to m ytí trvalo, představený s jiným i bratřími klečeli a ně
které hym ny zpívali, až jsm e všickni uinjti byli.

Po té lázni dali každém u po voskové svíci a  ubírali se s námi do kostela. 
Tam mluvil k nám představený jazykem  vlaským  a ukazoval nám památnosti 
chrámové.

Po vykonáni všech těch věcí každý z nás modlil se Otěe náš a Zdrávas 
Maria, šli jsm e k večeři a po večeři na odpočinek do našich komor.

D en na to hotovili jsm e se k návštěvě svátých m íst.“
V Jerusalemě pobyl K rištof Harant asi čtrnáct dni a navštívil se svým i 

soudruhy jak svátá místa v městě, tak i v okolí až k Jerichu a k Jordánu, 
pokud byla tehdy křesťanům přístupna.

Maje pak úm ysl podivati se také do Egypta a na horu Sinai, plavil se 
K rištof Harant po Rudém moři k pusté Arábii a vydal se potom do Kahyry, 
na kteréž cestě přepadli ho na poušti loupežní Arabové, oloupivše všecky a po
bravše jim vše, co měli, Haranta pak dokonce do naha svlékli.

Z těch krajin nastoupil Harant zpáteční cestu do vlasti a dostal se v nej
větší bídě a nouzi se svým i soudruhy do Benátek.

Po návratu svém ze Svaté země roku 1594 bydlil Krištof Harant v  Plzni, 
a co na svých cestách do Svaté země viděl a zkusil, také tiskem  po ěesku  
vydal.

Vypsání svých cest zakončuje Krištof Harant z Polžic těmito slovy: „Ale 
když všemohoucí a věčný Pán Bůh ze svého milosrdenství velikého mně cestu  
takovou vykonati a do této mé vlasti milé navrátiti mi se dáti ráčil, z toho jeho  
velebnosti božské jakožto Bohu věčnému budiž věčná chvála a čest vzdávána  
na věky věkův. Am en.“

*  *
*

Císař Rudolf II., poznav Haranta z Polžic, oblíbil si ho velice, učinil ho 
svým komorníkem a povýšil ho do stavu panského.

A le když potom vypuklo v Čechách zbouření proti císaři Ferdinandu II., 
a když odbojníci pokořeni byli bitvou Bělohorskou, tu také Krištof Harant z Polžic  
byl jat a k smrti mečem odsouzen.

Když ho kněz k smrti připravoval, tu Harant s povzdechem doložil: „Ach,
můj m ilý B o ž e ! Jaké země jsem  projel, v jakých nebezpečenstvích jsem  býval,
po několik dní chleba nevídaje. Piskem  jsem  se jednou zasypal, a ze všeho  
můj m ilý Pán Bůh mi pom ohl: a nyní v své milé vlasti nevinně umříti m usím ! 
Odpustiž, Pane Bože, mým nepřátelům !“

Dne 21. června leta 1621. byl na odsouzencích, a tedy také na Krištofu
Harantovi vykonán trest smrti.

K rištof Harant jda z vězení na lešení, vystavené před Staroměstskou 
radnicí, zarmouceně mluvil tato s lo v a : „V Tebe jsem , Pane Bože můj, od mla
dosti své doufal, nedejž mi na věky zahanbenu b ý ti!“

N a lešení pravil pak: „V ruce Tvé, Pane Ježíši Kriste, poroučím duši 
svou!“

A svléknuv se z kabátu, klekl, modlil se hlasitě a hledě do nebe, opakoval 
s lo v a : „V Tebe jsem , Pane Bože můj, od mladosti své doufal, a protož v ruce 
Tvé, Bože, poroučím duši svou !“

A v tom byl sfat.
Tělo Harantovo i s hlavou vloženo bylo do truhly k tomu již přihotovené 

a téhož večera tiše a beze vší slávy v zemi posvátné jest pochováno.
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Jak se cestuje do Svaté země nyní.

0(1 té doby, co vlastenecký Krištof Harant z Polžic byl na cestách ve  
Svaté zemi, mnoho ve světě se změnilo, a moci turecké nad křesťany tak ubylo, 
že turecká říše přirovnává se k nemocnému člověku, jenž vůčihledě chřadne 
a odumírá.

Cestovati do Svaté země jest za našich časů mnohem bezpečnější a po
hodlnější nežli bývalo v dobách minulých. V době několika neděl lze nyni 
navštiviti všecka památná místa ve Svaté zemi. Z té příčiny cestuje se teď 
do Svaté země mnohem vice nežli jindy.

Kdo z Čech vydává se na cestu do Svaté země, ten užívá velmi pěk
ných parolodí, jež tam Rakouskouherský Lloyd vysílá  každých čtrnáct dní 
jednou.

Lloydové ty parníky plují z Terstu po Adriatickém moři k ostrovu Kortu, 
odtud dále Středozemním mořem do Alexandrie ku břehům africkým a z A le
xandrie do Jope ku břehům Svaté země.

Cesta z Terstu do Alexandrie trvá asi 6 dní, z Alexandrie do Jope asi 
2V2 dne, tedy z Terstu až ku břehům Svaté země něco přes 8 dní.

Za tuto dopravu s celým zaopatřením na lodi platí se v prvé třídě 163 
zlaté, ve druhé třídě 118 zlatých ve zlatě. Poplatek za dopravu tam a zpět 
činí v prvé třídě 272 zlaté, ve druhé třídě 196.

Můžete si pomysliti, že náDožný poutník, vida po tak dlouhé námořské
cestě pobřeží Svaté země, je u vytržení a že se již ani dočkati nemůže, až
se jeho noha dotkne posvátné té půdy.

Pro mělkost přístavu jopejského musí parolodi kotviti trochu dále v moři. 
Z té příčiny přivážejí se pocestní z parolodi na břeh ve člunech.

Ještě nežli pa rol uď své kotvě spustila, již veliké množství člunařů objíždí 
koráb. Všickni nabízejí se cestujícím ke službám.

K parolodi přijíždějí též četní dohazovači hostinců a nabízejí se nám po 
m ěstě a po okolí za průvodce.

Mnohdy derou se o jednoho cestujícího dva nebo tři dohazovači, a každý  
chce ho získati pro hostinec, jemuž slouží. Nejednou se stává, že se všickni 
tři dohazovači tak pohádají, až z toho bývá rvačka.

Za převezení na břeh žádají ělunaři obyčejné asi 2 nebo 3 zlaté dle
našich peněz.

V městě Jope jest několik hostinců, kde lze velm i dobře bydleti. Jeden  
z nich jmenuje se hostinec „U města Jerusalem a“. Mnozí poutnici uchylují se  
do tamějšího kláštera, kde se jim dostává pohostinství a přístřeší za skrovnou 
odměnu.

Město Jope neboli Jaffa vypadá velmi malebné, založeno jsouc stupňovitě 
na povýšeném břehu mořském. Ale čím více blížíme se k jeho domům a čím 
více procházíme se jeho úzkými ulicemi, tím méně se nám v něm libí. Na všech  
stranách viděti jest nečistotu a nepořádek, jemuž cestující po východních kra
jinách musí uvykati.

Jakkoli město Jope není veliké, majíc toliko asi 16.000 obyvatelů, přece 
je  třeba po městě nějakého průvodčího, nechceme-li v klikatých uličkách jeho 
zblouditi.

V Jope se cestující dlouho nezdržují, ale nastupují brzy další cestu do 
Jerusalema, najímajíce nějakého německého, židovského nebo arabského vozku 
s povozem.
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Za povoz až do Jerusalema platí se asi 30  zlatých našich peněz. Za 
jednotlivé místo v kočáře žádají vozkové asi 6 zlatých.

Z Jope do Jerusalema vede dosti dobrá vozová cesta. Nyní jde tam již 
i železnice. Při cestě viděti lze mohutné nopály a m ísty také ztepilé palmy 
datlové, vynikající nade všecky ostatní stromy ovocné svým  vysokým  vzrůstem.

Po tříhodinné jízdě ocituje se poutník v muhammedánské osadě, jejíž  
jméno Ramle. Slovo to znamená na česko písek.

Mezi obyvaleli ramlejskými žije mnoho lidí nemocných, trpících m alo
mocenstvím.

Na nemocné takové jest až úzko se podívati. Ubožáci ti bývají sam ý  
bolák a samá jizva v obličeji i po celém těle. Z neduživosti té zřídka který  
nemocný se pozdravuje, ale hyne obyčejně zkažeností krve. Cestující rádi se 
nad ubohými těmi neduživci ustrnují a obdařují je nějakým peněžitým dárkem.

Z Ramle vede cesta úrodnou rovinou, potom krajinou hornatou a stále 
sm utnější až k branám památného Jerusalema.

Korunní princ Rudolf Rakouský na cestách 
po zemích Východních.

Předčasně zesnulý korunní princ Rudolí Rakouský vykonal za svého ž i
vota mnoho cest po dalekých krajinách.

Mezi jinými navštívil také některé země africké a maloasijské, a napsal 
o nich poutavý cestopis, vydaný také v naší milé řeči české. Přeložil jej můj 
m ilý přítel doktor Štolba.

Cestopis ten má název; „Cesta po zemích Východních“.
Východními zeměmi nazývají se obyčejně Turecko, Palestýna, Sýrie, Egypt 

a jiné. Zkrátka řiká se těm zemím pouze V ý c h o d  neboli O r i e n t .
Slovo O r i e n t  jest latinské, odvozené ze slovesa o r i o r ,  to jest na 

česko vstávati.
Francouzi, Španělé a Italové říkají misto Orient také L e  v a ň t e .  I toto

slovo značí po česku vstávati, vycházeti nebo východ.
Jeho Výsost zvěčnělý korunní princ Rudolf líčí cestu po zemích Východ

ních velmi nadšeně. Kéž by se vám dostalo do rukou také toto dílo, abyste 
mohli nahlížeti do jeho krásných obrazů tak pěkným i slovy doprovázených!

O cestě po Palestýně vypravuje J. V. korunní princ Rudolf asi v tato
s lo v a :

„V Jope sestavili jsm e velikou karavanu, abychom se s ní vydali na cestu  
po Palestýně. V této sm ěsici najatých Orientálň bylo též velm i mnoho židů. 
Oddělení turecké jízdy předcházelo karavanu. Za karavanou následovali jsm e 
my a naši sluhové, a za námi opět několik vojáků.

V pořádku tom brali jsm e se několika úzkými ulicemi po hladkých plot
nách kamenných, potom okolo tržiště z města ven.

S počátku vede cesta mezi krásnými zahradami. Pomorančové stromy pro
hýbaly se tíží své bohaté úrody. Ale vonné zahrady záhy zmizely, a my ocitli 
jsm e se v šedozelené, jednotvárné rovině. Špatně zdělaná role se střídala se 
studnicemi, osamělými palmami a hromadami kamení.
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Ve veliké vzdálenosti ukazovaly se výšiny modravých hor Judských. Stáda 
velbloudů a koz, opatrovaná lidmi pestře oděnými, a zmrzačeni žebráci bylo 
jediné, s čim jsm e se setkávali.

Kromě čápů jiných zvířat jsm e neviděli.
Brzy dostihli jsm e několika malých a bídných vesnic. Gesta vedla nás 

podle pohřebiště a strážnic tureckých hlídek četnických, a po třech hodinách 
byli jsm e v Ramle, malém to městečku sřicenině podobném.

Ramle jest obyčejně noční stanicí poutníků, ubírajících se do Jerusalema. 
Avšak my, nemajíce chuti nocovati poblíž města, pověstného svou nečistotou, 
uzavřeli jsm e jeti dále až k vesnici Latrunu, na úpatí hor položené.

Krajina se znenáhla měnila. Silnice skláněla se do dlouhé úžlabiny. Na 
polích válely  se kam eny a balvany, m ísty zelenalo se křoví.

Brzy po západu slunce dostihli jsm e vesnice Latrunu, jež leží malebně 
m ezi skalami a zeleným i keříky na úpatí horského svahu.

Podél sříceniny staré pevnosti latrunské rozložili jsm e se táborem. Naše  
stany k tomu cíli postavené byly sestrojeny z nejkrásnějších látek a opatřeny 
vším pohodlím.

V Palestýně ehraniž se každý bydleti pod střechou dusného domu, zvláště 
z jara. Naši sluhové, m ezci a koníci povalovali se vedle ležení mezi kameny. 
Podnikatel naši výpravy, pan Howard, osvědčil se znamenitě.

Téhož večera šli jsm e, můj strýc, já  a arabský průvodčí na čekanou. 
Ghtěli jsm e uloviti nějakého šakala. Přes ploty a zdi dostali jsm e se okolo 
vesnice k cisterně. Ale měsíc té noci nevycházel, a nastala úplná tma, pročež 
vrátili jsm e se opět stále klopýtajíce do ležení.

Vesnice Latrun obdržela prý své jméno od latinského L a t r o ,  to jest lotr. 
Vypravuje se, že lotr Dismas, v  té vesničce se narodivši, s Kristem zároveň 
byl ukřižován a od něho na milost přijat.

Jeden stan našeho ležení upraven byl v jídelnu. V ni připraven byl 
pro nás výborný oběd a po obědě turecká káva.

Druhého dne již časně z rána panoval v ležení čilý život. Stany se strho
valy a nakládaly se opět na soumary. Za obvyklého zvonění koňů a mezků
a za pokřikování jejich vůdců počala se karavana hýbati a vydala se na
pochod.

D alší cesta vedla nás úzkými žlaby horskými. V právo i v  levo skláněly  
se k nám srázné stráně pokryté balvany a porostlé zeleným  křovím. Krajiny 
ty podobají se svým vzezřením krajům španělským , řeckým, vlaským  a severo
africkým, zvláště pak marockým.

Zhusta vídali jsm e rozpadlé domy a sříceniny. četn í supové a orlové 
kroužili ve vzduchu. Jiného ptactva pozorovali jsm e málo.

Potom přestoupili jsm e horský hřbet. Kraj byl velice pustý. Keře ustupo
valy suché trávě a malebné skály  drobným valounům. Před námi otvíralo se 
veliké údolí.

Minuli jsm e několik hospod pro poutníky. V šecky podobaly se rozvalinám, 
stojíce uprostřed neutěšených kamenitých zahrad olivových.

S každým  krokem v posvátných těch místech učiněným spojeny jsou
starobylé pověsti z časů biblických. Průvodčí vypravují jich tolik, že si jich
ani pamatovati nelze.

Příchod náš do Jerusalema byl ustanoven na odpoledne. Času, jenž nám 
zbýval, užili jsme tedy k proslidéni horských stráni. Ale kromě černohlavé sojky 
a  šedého zajíce syrského nespatřili jsm e nic jiného.
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Před slavnostním vjezdem do Jerusalema oděli jsm e se všickni v  šat svá
teční a tak blížili jsm e se k posvátnému místu.

Cesta, kterou jsm e se brali k  samému Jerusalemu, byla velmi smutná a 
všeho křoví prosta, podobajíc se  kam enité poušti. Při všem  tom zmocňovaly se 
nás zvláštní pocity, jimž jsm e se nemohli ubrániti.

Před samým Jerusalemem přicházeli nám mnozí, dověděvše se o našem  
příchodu, vstříc. Mezi těmi byli též dva mnichové františkánského kláštera. 
Jeden z nich pocházel z Cech a nemohl se ani radostí vzpamatovati, když na
skytla se mu příležitost mluviti se mnou opět ve své mateřštině. Oba mniši 
pozdravili nás co nejsrdečněji a připojili se k našemu průvodu.

Františkáni jsou v zaslíbené zemi velmi horlivými bojovníky katolické  
církve a háji vytrvale práva její proti ostatním vyznáním.

Když jsm e vystoupili na návrší jerusalem ské, viděli jsm e před sebou 
jenom neutěšenou pustou vysočinu. V dáli zvedaly se velehory údolí Jordán
ského. Žlutozelená barva a  nedostatek všeho rostlinstva jsou známky vysočiny  
jerusalem ské.

Hned na to ukázala se nám hora Olivetská a některé chrámy a  kláštery  
jerusalemské.

Přes cestu, již  jsm e se ubírali, klenula se slavnostní brána, a vedle ní 
stáli jerusalem ští židé s prapory. Byli jsm e jimi přivítáni za velikého hluku. 
Židé ti již se nás nespustili a doprovázeli nás až do města. Přišly též ženy 
křesťanské v oblecích velm i malebných, potom vyznavači víry Muhammedovy, 
venkované z blízka, zdraví i nemocní. Všecko mačkalo se k nám ze samé 
zvědavosti.

Na místě, odkud lze spatřiti Jerusalem co nejlépe, čekal nás největší 
zástup lidí. Když jsm e se k nim přiblížili, poklekli všickni a s obnaženými 
hlavami měli se k modlitbě.

Město, z něhož vyšla  naše víra, město, odkudž vyšel počátek mnohých 
dějin světových, město, v němž uloženy jsou tolikeré upomínky dějin biblických, 
město, na jehožto kamech lpí krev našich předkův a hrdinných křižáků, leželo  
před nám i.“

V Jerusalemě.

O Jerusalemě čteme v díle zesnulého prince Rudolfa to to :
Vjížděli jsm e do města. Napřed jelo několik úředních sluhů s dlouhými 

holemi, po nich následovala turecká hudba a prapor s bílým půlměsícem, potom 
ubírali jsm e se m y v plné slávě na koních obklopeni kněžstvem , úředníky ci
zími i domácími, křesťanskými i moslimskými. S obou stran silnice kupil se  
lid v husté davy.

Projeli jsm e velezajímavou směsici národů až ku bráně jopejské. Tam
uvítal nás patriarcha s četným průvodem kněží a mnichů v ornátech a s hoří
cími světly. Všickni jsm e poklekli a líbali svátou zemi.

Po krátké modlitbě oslovil mě patriarcha, rodem Janovan, krásnou vlaskou  
řeči, na niž odpověděl jsem  po francouzsky Kněží jali se na to zpívati církevní
písně, a průvod ubíral se dále městem.
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Ulice, kudy jsm e kráčeli, byly velm i úzké a temné. Vzduch jejich je  
chladný a všemi zápachy nasycený. Dlažba skládala se z kam enných desk. 
Všecko podobalo se městu, v  němž od starodávna mnoho se nezměnilo.

Průvod náš prošel velikou řadu úzkých uliček a schodů, až jsm e konečně  
přišli do nádvoří chrámu Božího hrobu. Nádvoří to je  pěkně vydlážděno, má 
vysoké zdi, pěkné sloupky a krásná vrata s vysokým  obloukem a pochází z dob 
křižáckých výprav.

První pohled na nejpřednější svatyni všeho křesťanstva budí v každém  
poutníku dojem plný uctivosti.

Před nádvořím seděli prodavači posvátných křížků, růženců a jiných věcí, 
a vedle nich stáli četní duchovní řečtí, ruští a jiní.

Vstoupili jsm e hlavními dveřmi do chrámu.
Vnitřek chrámu Božího hrobu jest na první pohled úchvatný. Kadidlo a 

růžový olej vanou se všech stran temného ovzduší chrámového. V právo a v levo 
jsou vchody do kapli, schody a vysoké kůry pro bohoslužby rozličných vyznání. 
Uprostřed chrámu jest kaple Božího hrobu.

Nežli jsm e vešli do kaple Božího hrobu, poklekl průvod u velikého čtyř
hranného kamene. Je to týž kámen, na němž Nikodém tělo Kristovo drahými 
mastmi pomazal, jakož psáno jest ve svatém písm ě: „Potom prosil Piláta Josef 
z Arimathie, aby mohl sníti s kříže tělo Ježíšovo. I dopustil Pilát. Přišel tedy  
a sňal tělo Ježíšovo. Přišel pak i Nikodém, kterýž byl prvé přišel k Ježíšovi 
v noci, nesa smíšeninu myrhy a aloe, okolo sta liber. T edy vzali tělo Ježí
šovo a obvinuli je prostěradly s vonnými věcmi, jak  obyčej jest židům po
chová v a ti/‘

Po krátké pobožnosti kráčeli jsm e ke vchodu kaple Božího hrobu. Vše 
skvělo se bohatě zlatém a stříbrem a obrazy svátých. Patriarchou vedeni, směli 
jsm e vstoupiti do vnitř kaple. Těsnou předsíni došli jsm e nízké branky, pro
lezli jsm e jí a byli jsm e ve svatyni.

Vůně růžová a kadidlo, záře červenavých lamp a hlasité odříkáváni 
modliteb, vše to okouzluje tam každého poutníka nevýslovně. Samou zbožností 
libá každý studené stěny skalní té kobky a cítí tak útěchu a naději života.

Patriarcha vedl nás po několika minutách opět ven. Zbožný zpěv kněží 
nás provázel.

Po některých návštěvách nastoupili jsm e cestu ke staré bráně Dam ašské. 
Za hradbami jejím i postavili jsm e stany a uprostřed olivové zahrady podle 
starých rozvalin rozložili jsm e se táborem. Ve stanech ubytovali jsm e se v  nej
lepším pohodlí jako doma.

Koně a soumaři pásli se kolem, sluhové váleli se po zemi, poblíž tábořila 
turecká tlupa sm yrských jezdců, k  naší ochraně přidělená, a dále od nich ob
stupovala nás pěchota, zabraňujíc přístup dotěravému lidu. Po parnu a denní 
lopotě byl nám klid velice vítaný.

Chladný večer s krásným západem slunce brzy nás osvěžil, a po stanech 
rozhostil se klid a mír. Vytí zdivočilých psů a šakalů, jichž žije u Jerusalema 
veliké množství, bylo naší ukolébavkou.

ča sn ě  z rána odebrali jsm e se všickni ke svaté zpovědi a opět do kaple  
Božího hrobu, kdež nám byla podána svátá hostie.

Po snídani prohlédli jsm e si františkánský klášter. Mnichové jeho žijí tam  
ve světničkách tak malých, že jsou s to sotva vzduch lapati. Pohostinství do
stalo se nám všudy velmi srdečného. K občerstvení nabízela se nám čokoláda, 
limonáda a mandlové mléko.
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Po návštěvě klášterů jerusalem ských šli jsm e do čtvrti, v niž bydlí židé.
V rukou jejich jsou všecky obchody. V bazárech židovské čtvrti je  taková ne
čistota a zápach tak odporný, že těžko tam lze vydržeti. Polonahé děti 
válejí se v ulicích na dlažbě. Z oken vyhlížely židovské ženy s oholenými hla
vami. Mužové mezi sebou kupčili a šidili se navzájem. Viděli jsm e tam židy 
všech zemí. Málokterý z nich měl oděv obyčejný. Většina byla oděna ve dlouhý 
kaftan, ve vysoké boty a v aksamitové čepice. Někteří mluvili něm ecky, jiní 
hebrejsky a jinak.

Jen s namáháním protlačili jsm e se až k židovské synagoze, v níž nás 
uvítali rabínové a představeni židovské obce jerusalemské.

Po krátkém pobytu v židovském chrámě vraceli jsm e se do svého tábora, 
abychom posnídali, načež pokračovali jsm e v prohlížení m ěsta a okolí.

Jeli jsme koňmo podél starobylé zdi svatého Siónu až ke slavnému chrámu 
muhammedáaskému, jehož jméno mešita Osmanova. Tam viděli jsm e šedý balvan, 
o němž se vypravuje, že na něm Abraham Isáka chtěl obětovati a že tam stála 
archa úmluvy. Dále vypravuje se o tom kameni, že bude na něm o soudném  
dni státi trůn boží. Jiná pověst dí, že s toho kamene vznesl se veliký prorok 
Muhammed do nebes.

Také navštívili jsm e horu Olivetskou. Ubírali jsm e se k ni po cestě ne
příliš dobré údolím, jež slově kydronské.

V temném a tesklivém  tom údolí jest velm i mnoho hrobů. Vypravuje 
se, že se v  této úžlabině bude konati poslední soud, hory prý se rozstoupí 
a mrtví budou z hrobů vstávati.

Údolí kydronské pokládá se za místo, kde prý mrtví vstávali z hrobů 
v tom okamžiku, když Spasitel umíraje hlavu sklonil, když slunce se zatemnilo 
a opona chrámu Šalamounova ve dví se roztrhla.

Po špatné vinuté stezce dostoupili jsm e temene hory Olivetské. Malá 
kaplička s nepatrnou kopuli stojí na místě, na němž Kristus k nebi se povznesl.
V mramorové desce ukazují tam stopy nohou Vykupitelových.

Posvátné to místo náleží muhammedánům, kteří pokládají je  rovněž za  
svaté, avšak dovolují křesťanům, aby tam v jisté dny sloužili mši. Vedle kaple 
vypíná se vysoký minaret, s něhož jeví se rozkošný pohled na Jerusalem a na 
dálné horstvo. Odtud spatřiti lze též velehory východního břehu Jordánského 
a Moře mrtvého.

Hora O livetská jakož i budovy na ní se nalézající jsou velice zpustlé. 
Jenom zahrada Jetsem anská na úpatí hory pilně se ošetřuje tamějšími franti
škány. Jeden mnich žije tam jakožto dohližitel v malém domku.

Místy viděli jsm e na Olivetské hoře prastaré stromy olivové, m ísty kameni 
a valouny.

Hora Olivetská a Jetsem ane budily ve mně vážné m yšlenky. Pravdivost 
pověstí jeví se v každém kameni, a poutníkovi se zdá, že vidi utrpení Kristovo 
v živých obrazech před sebou.

Z údolí kydronského jeli jsm e podél městské zdi opět do leženi. Sta ve
likých supů mrchožroutů kroužila ve vzduchu.
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V Betlémě.

O Betlémě píše zesnulý korunní princ Rudolf následovně:
Z Jerusalema do Betléma je silnice dosti dobrá. Od brány Dam ašské, 

kde jsm e tábořili, vede cesta okolo západní části města těsně podél staré zdi. 
Silnice vine se krajem kamenitým, porostlým řídkými křovisky a  skrovnou 
travou, m ísty také olivami.

Znenáhla cesta stoupala k návrši, na němž prý stával letohrádek Kaifášův. 
V těch místech tábořili prý též F ilištínští, potom Davidem poraženi. Později 
minuli jsm e trosky domu starého Simeona.

Dostoupili jsm e horské výšiny a byli jsm e u zahradní zdi velikého k lá
štera řeckého, ukrytého pěkně mezi sadem olivovým. Vyhlídka je odtamtud 
rozkošná. Široká kamenitá dolina táhne se až k výšině, na níž Betlém malebně 
se rozkládá. Rokle, které údolí to protínají, směřují k  pokramým horám Jor
dánským  a k Mrtvému moři.

Za nějakou dobu přijeli jsm e k maltánskému hradu, vystavěném u ve slohu 
středověkém. Pohledem naň připomínali jsm e si starých dob křižáckých. 
S cimbuří hradu vlál m altánský křiž. Nitro hradu upraveno jest pro poutníky. 
Všecko svědčí o dobročinnosti starého řádu rytířského.

Hrad ten založil hrabě Caboga (čti Kaboga) a žije tam v příjemném zátiší 
po celý rok, konaje dobročinné skutky.

Když jsm e vstoupili do nádvoří hradu, přikvapili se všech stran velicí psi 
arabští, krásná zvířata, a vítali svého pána, hraběte Cabogu, jenž zároveň s námi 
přicházel.

Hrabě Caboga jest přítel zvířat a krotí nejrozličnější druhy. Po dlouhou 
dobu měl úplně krotkou hyénu.

Když jsem  byl prohlédl útulný zámek, odebral jsem se se svým  myslivcem  
na místo, kde jsm e chtěli honiti v  noci hyény.

K tomu cíli uschovali jsm e se v jedné skrýši při silnici. Před skrýší ležel 
zcepenělý osel a zapáchal již tak, jak to hyéna miluje. Čekali jsm e až do 
půlnoci, ale marně, a proto vrátili jsm e se do zámku.

Z rána viděli jsm e letět veliké hejno čápů od jihu k severu, a brzy za 
nimi následovala každodenní karavana supů, kteří přicházejí od velehor u Mrtvého 
moře k městům, zvláště k Jerusalemu, aby hledali mršiny. Na sta supů, jeden  
za druhým, též několik orlů objevovalo se za dopoledne ve vzduchu.

Když nás hrabě Caboga vyčastoval dobrou masitou snídaní, nastoupili jsm e  
krátkou jízdu do Betléma dílem ve vozích, dílem koňmo. Kamenitá špatná cesta  
vine se mezi starými zdmi, několika olivovými zahradami a podél polorozpadlých 
domů stále s vrchu proti příkré stráni horské, na niž rozkládá se slavné rodiště 
svatého Vykupitele.

Jméno Betlém, či vlastně B e t - l a h e m ,  značí v  hebrejském jazyku misto 
chleba. Za časů biblických oplýval ten kraj velikou úrodou.

Betlém má mnoho olivových sadů a vinic, jež dodávají městu na horském  
svahu založenému přívětivého rázu. Dom y jsou z bílého kamene a mají ploché 
střechy. Ulice jsou kostrbaté, klikaté a srázné. Obyvatelé betlémští hověli si na 
střechách, jiní vyhlíželi z oken. Všickni vypadali jako staří bibličtí židé. Oděni 
byli v turbany, řasnaté obleky a pestré šaty svrchní. Také obličeje jejich byly  
hebrejské: dlouhé ohnuté nosy, bledá pleť, černé nebo zrzavé vousy, kadeřavé 
a ve dvě špičky vybíhající, právě tak, jak je  vídáme na biblických obrazích.
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Ženy zahalují se v široké řasnaté řízy, nosíce na hlavě bílý šátek velmi vkusně 
upravený. P lef mají bledou a nejkrásnější oči, tváře a vlasy, jaké si jen lze 
m ysliti. Nikdy posud neviděl jsem  tak krásných žen jako v Betlémě. Kráska 
za kráskou!

Zevnějšek Betléma a hlavně památná místa jeho jsou pravzor jesliček , 
jakéž vídáme na obrazích pravověrných malířů ze středověku a jakéž každo
ročně o vánocích malované pestrými barvami dávají se dětem za hračku.

Město Betlém obydleno jest flavně křesťany. Mezi třemi tisíci obyvateli 
jest jenom asi tři sta muhammedánů.

Na jedné straně náměstí betlémského stojí veliký chrám Mariánský, s nímž 
spojeno jest několik klášterů.

U hlavních vrat očekával nás duchovní správce s několika františkány.
Mariánský chrám jest velmi prostranný, krásný a ještě  dosti Zachovalý, 

jakkoli pochází z dob císaře Konstautina, jenž ho sám dal vystavéti. Uvnitř 
chrámu je tolik úzkých branek, že jen stěží lze jimi projiti. Ze starých časů 
zachovalo se v chrámě velmi mnoho maleb, ale jsou již valně poškozeny. Ve 
chrámě vykonávají služby Boží kněží několikerého vyznání a srovnávají se 
mezi sebou zcela dobře.

Nejzajimavějšími věcmi jsou v  chrámě podzemní sluje. Po schodech vchází 
se do „kaple narození“, četnými lampami jasně osvětlené. Ve výklenku proti 
vchodu stoji oltář s latinským nápisem : „Zde Ježíš Kristus narodil se  z Panny 
Marie“. Dusné to sklepení dojímá každého poutníka velice, pováži li, že zde 
zrodilo se křesťanství, a že odtud vyšla největší změna dějin světových. Poutník 
bezděčně padá na kolena a líbá kámen a v pokoře vyslovuje „věřím “.

Třemi schůdky hlouběji sestupujíce vcházíme do „kaple jesliček “, kdež 
podle pověsti stály jesle  s Ježíškem . Naproti nim ukazuje se místo, kde mudrci 
od východu padali na kolena modlíce se k synu Božímu.

Podzemní chodbou dochází se dále k holé skále, z níž kdysi pramen pro 
svátou rodinu vytryskl.

Vedle ukazuje se vchod do jiné chodby, v níž svatý Josef obdržel rozkaz 
k útěku do Egypta

Ještě hlouběji jest jeskyně, nazvaná „kaplí neviňátek“, v niž dal ukrutný 
Herodes zavraždit několik dítek m itkami tam ukrytých.

Po jiných ještě návštěvách spěchali jsm e z m ěsta mezi olivovými a kam en
ným i ohradami podél horského svaliu do svého leženi, jež bylo upraveno blízko 
špinavé vesnice Betsahura. Obyvatelstvo tlačilo se k nám zvědavé. Turečtí četníci 
sotva nás mohli před ním uchrániti.

Do ležení přišli k nám dva betlémští m yslivci v  kroji starožidovském a 
nabízeli sc nám k loveckým výletům.

S těmito lidmi vyšli jsm e odpoledne do okolí. Na cestě minuli jsm e ně
kolik stád. Pastýři jejich byli malebně oblečeni a líbili se mi velice. Ti, kteří 
holdovali u jeslí Synu Božím u, nevypadali zajisté jinak.

Později přišlo do našeho tábora též několik beduinů (kočovných Arabů) 
a nabízeli mi ke koupi tři kozorožčata, jež jsem  také skutečně koupil. Beduini 
vybízeli nás k lovu do pustých hor, v nichž žije arabský kozorožec, ale výpravu 
tu museli jsm e odložiti.

Ještě jednou jeli jsm e do Betlém a a rozloučili jsm e se s jeho františkány. 
Za velikého davu diváků opouštěli jsm e malé rodiště Kristovo.
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K Mrtvému moři.

„Za nějakou dobu,“ čteme dále ve zmíněném cestopise, „byli jsm e v horách 
mezi pravými beduíny. Špatné cesty vyžadovaly veliké pozornosti. Nejednou 
obdivovali jsm e se obratnosti arabských koní, kteří zcela bezpečně kráčeli po 
kamenitých stezkách.

Beduini potloukají se lu v horách se svým i stády koňů a koz, a mění své 
bydliště, jak se jim líbí. Občas přicházejí až k městům a vedou obchod se 
svým dobytkem.

Beduini dělí se v několik kmenů a válčívaji mezi sebou zhusta třebas 
jen  pro uloupeni jedné klisny.

Mezi Betlémem a údolím Jordánským žijí jen chudobní beduini, bohatší 
kočovní Arabové objevují se teprve na březích Jordánu.

Cím hlouběji do hor jsm e přicházeli, tím dusnější byl vzduch. Postranním  
údolím valil se k nám těžký vzduch jakožto první pozdrav Mrtvého moře. Na 
to ocitli jsm e se v kotlině, kdež jsm e rozbili své stany. Při tom bylo třeba 
všecky kam eny zobraceti a prohledati tábořiště, neukrývá-li se tam někde ně
jak ý  veliký škorpion.

Potom navštívili jsm e skalní klášter M a r - S a b u .
Cesta k němu vine se skalami s četnými jeskyněm i a skulinami, v  nichž 

skalní holubi a jižní poštolky svorně vedle sebe hnízdí. Při každém kroku 
vyplašili jsm e jich několik z úkrytu.

Po půl hodině dorazili jsm e k staré strážné věži, stojící na pokraji 
skalní stěny. U věže musí poutník tlouci vší silou na vrata, nežli mu otevrou. 
Ubozí klášterníci jsou velmi ostražití, neboť již často byli od muhammedánů 
přepadeni.

Roku 1834. na příklad byli všickni mniši divokými kmeny jordánských  
beduinů porubáni. Po západu slunce nepustí se nyní do kláštera nikdo.

Líčiti všecky prostory zajímavého tohoto kláštera skalního vyžadovalo by 
mnoho práce. M atenice dlouhých schodů, mnoho špíny, málo světla a holá skála  
na všech stranách pokukující jsou vlastnosti toho kláštera.

V řečeném klášteře žije nyní asi 65 mnichů a to ve slujích v byty upra
vených nebo také v dřevěných chatrčích, které si přistavěli ke skalním stěnám. 
Hrozný zápach vane tam se všech stran.

V hostinské síni častovali nás přívětiví kněží všelikým i nápoji. Potom 
ukazovali nám jeskyni, v níž prý svatý Saba svorně žil se svým  lvem, jehož 
zkrotil modlitbami.

Mnichové Mar-Sabští nepožívají nikdy m asa; živi se jenom chlebem a 
zeleninou. Denně shromažďuji se v kostele ke společné modlitbě. Každé noci 
o dvanácté hodině koná se tam zpívaná m še svátá, a staré řecké zpěvy umlkají 
teprve, až počne svitati.

Mezi nábožnými bratry našel jsem  několik Rusů, sedmihradských Rumunů, 
několik Srbů a Bulharů, ale většina jich byli Řekové evropští a m aloasijští. 
Všickni žijí v stálých modlitbách a prodlévají tam podle písma svatého jako  
lišky  v  doupatech.

Dalším  cílem naší pouti bylo místo nazvané N e b i - M ú s a .  Je to slavné 
poutuické místo muhammedánské, kde ukazuje se hrob proroka Mojžíše. Malá 
polorozpadlá m ešita a bídný dům pro poutníky jsou shromaždištěm tisíců pout-

J .  K o f e n  s k ý :  Asie.  1 0
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níků, kteři se tam v jistých dobách scházívají. V těch zasvěcených dnech žádný 
křesťan nesm í se v tom kraji ukázati, nechce-li dáti svůj život v  šanc.

K dyž jsm e tam dorazili, nebylo u hrobu Mojžíšova nikoho kromě turecké
rodiny, již jest svěřen dohled na svaté to místo.

Na blízku jeho rozložili jsm e se opět táborem a spali jsm e klidně v samém  
sousedství velikého mudrce a proroka Mojžíše.

Druhého dne před východem slunce vytáhli jsm e k Mrtvému moří. Jeli 
jsm e přes příkré svahy horské úzkými stezkam i na mnoze vym letým i. Břidlič-
natá půda byla prosta všeho rostlinstva. Několik orlů a supů odpočívalo po
hodech na horských hřbetech.

Asi za hodinu dojeli jsme k úpatí horstva a pojednou viděli jsm e se 
u prostřed hustého křoví na půdě pisčité. Bujná křoviska střídala se stravou .

Letmo projeli jsm e tento kraj k jízdě výborně se hodící. Brali jsm e se 
řečištěm vyschlé bystřiny a skrze vysoké rákosí dostali jsm e se konečně na 
plochý břeh Mrtvého moře.

Každý krok našich ořů ozýval se jasně, jako když se prolamuje zmrzlý 
sníh. Bylť všechen písek a dřeva tam roztroušená potažen vrstvou ledku.

Voda samého jezera jest hustá, těžká kaše, proniklá nerosty a prostá 
všeho života.

Někteří pánové pokusili se vykoupati se v jezeře, ale ponořiti se v něm 
nemohli. Za to však, když vylezli, měli na svém těle silnou vrstvu soli.

Vzduch při Mrtvém moři je těžký jako olovo, ztěžuje dýcháni a zmalát- 
ňuje tělo.

Po krátkou dobu jeli jsm e těsně po břehu a potom na sever krajem hli
nitým a pisčitým. Po pravé straně prostírala se rovina až k hustým nivám  
jordánským, po levé straně pak rozkládala se bažinatá nížina, plná neprostup
ného rákosí a křoví.

Těsně před námi vyběhl z křoví divoký kanec. Když jsem  spatřil mo
hutné to zvíře, seskočil jsem  s koně a šel jsem po jeho stopě. Ale brzy jsem  
poznal, že je nesnadno z křoví tak hustého zvěř vyhnati. Veškeré pokusy 
zůstaly marný.

Ze stop, které jsem  v m ěkké hlíně pozoroval, mohl jsem  poznati, že 
v křoví mají svůj úkryt kromě kanců též hyény, vlci, šakalové, rysové a 
jin í ssavci.

Z blízké louže vylétly dvě divoké husy a několik jezpáků, a nad křovím 
kroužili pelikáni a orlové říční.

Po výborné půdě přes pisčitá místa a travnatá vřesoviště jeli jsm e dále 
do J e r i c h  a.

Nynější Jericho skládá se jen z několika bídných chatrčí, v nichž obývají 
lidé, daleko známí pro své zlodějství. Husté trnité ploty obklopují ves. Kdysi 
rozkládalo se tu kvetoucí město a zkvétalo až do časů křižáckých, ale nyní 
zeje z každého kouta bída a nouze.

Od Jericha nastoupili jsm e vlastní pouť údolím Jordánským .“

Jordánským údolím.
Poslyšm e, co dále vypravuje zmíněný spisovatel o Svaté  z emi :
„Údolím Jordánským prochází po celou jeho délku posvátná řeka s břehy 

stále se zelenajícím i, na přič pak střídají se stepi a bujné zahrady.
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V údolí Jordánském naskytl se nám skvělý obraz. Svobodní beduíni levého 
břehu Jordánu přeplavili se na břeh pravý, při němž i my jsm e se nalézali 
a rozbili tam své stany.

Překrásní hřebci pásli se v šťavnaté trávě, a ještě krásnější ryzka stála  
podle stromu přivázána k jeho větvi. Byl to válečný oř velitele neboli šecha  
Aliho. Beduini v dlouhých řízách, s turbany na hlavách, ozbrojeni puškami, 
dýkam i a šavlemi seděli kolem ohně a vařili oběd. Dlouhé jejich oštěpy, pra
cované z lehkého dřeva, stály podle sebe v zemi zaraženy.

Šech Ali nás již očekával, jsa  obklopen svým i syny a průvodci. Kočovný 
ten král vypadal vskutku vznešeně: měl ušlechtilé rysy, bílý zašpičatělý vous, 
bělostnou řízu, tureckou bohatě ozdobenou šavli, žluté střevíce a široký turban. 
Ruka jeho, již mi při setkáni podal, vyšperkována byla zářivými prsteny.

Kolem šecha Aliho stáli jeho synové a nejpřednější náčelníci beduinských  
kmenů. Bezohledná poslušnost, láska a úcta k bělovlasému patriarchovi jevila  
se v každém jejich pohybu. Tak asi vypadal nepochybně též biblický Abraham  
a mudrci, kteří přišli od východu ke kolébce Kristově.

Nekonečné jsou ty kraje, jim iž se šech Ali ubírává se svým i podřízenými 
km eny, aby v nových a nových končinách vyhledával pastvin pro stáda. T ěšilo  
mě, že spatřil jsem vladaře druhu svého zajisté velemocného, a byl jsem  rád, 
že turečtí úřadové odevzdali nás v laskavou jeho ochranu. A takové ochrany 
je st  k cestě pojordánské nevyhnutelně třeba, neboť tam vládnou jediné srdnatí 
buduini a jsou pány životů.

Šech Ali přijal nás velmi laskavě a krátkými slovy prohlásil, že jsm e  
v bezpečnosti celého Jordánu a že vše, čeho nám k lovům třeba, jest nám 
k službám. A slibí-li šech Ali bezpečnost, potom může býti každý jist, že jest 
v oněch krajinách v lepší jistotě nežli v prostřed Evropy, protože slovo šecha  
Aliho jest jeho divokým kmenům nade všecko.

Dříve bylo jinak. Beduini žili tam v stálém sváru a krvavých půtkách. 
A le bílý šech Ali spojil všecky km eny v mocnou jednotu, a bojechtiví synové  
pouště řídí se jen jeho pokynem.

Po krátkém hovoru rozloučili jsm e se s šechem Alim. Vše sedalo na koně, 
a šech, obklopen svým i věrnými, vracel se do širých stepi Jordánských.

Na to jsm e jen něčeho málo pojedli. Dusný a horký vzduch o hodinách  
poledních vzbuzoval v nás neukojitelnou žízeň a zaháněl chuť k jídlu.

Za večerních hodin vydalo se  nás několik na honbu. Jeden z tlupy be
duinských lovců nás vedl. Jiní průvodčí naši m ěli na starosti psy, vlkům  
podobné. Někteří z těch beduinů měli kučeravé v lasy  a velmi tmavou pleť jako  
černoši.

S touto společnosti opustili jsm e leženi. Jeli jsm e zeleným krajem, po
rostlým křovím a zakrsalými stromy. Ale kde jaká rostlina byla, všecko bodalo 
a píchalo.

Může si tedy každý pomysliti, jak asi naše šaty a kůže vypadaly. Lovci 
snášeti jest v těch místech mnoho utrpení. Na stromích hemžilo se ptactva  
všeho druhu. Asijská hrdlička východní ozývala se na všech stranách. Veliký  
ťuhýk jižní a četní ptáci zpěvaví pěli své písně, a při každém kroku vylétaly  
křepelky z trávy.

T aké vidéli jsm e poletovati mnoho orlů, luňáků a sokolů, na zemi pak mi- 
haly se štíhlé ještěřice a neohrabané ropuchy. Bezěetné kobylky zdvihaly se 
před námi. Širá traviska Jordánská nevypadala jinak nežli jako uherské pusty.

Mnohá lovecká kořist byla odměnou za naše namáhání. Ukořistili jsm e
18*
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divoké kance a vzácné ptáky. Místy viděli jsm e stopy hyén, vlků, šakalů, rysů, 
dikobrazů a j.

Koňmo nastoupili jsm e zpáteční cestu.
Na jiné houbě ocitl jsem  se pojednou před blýskavou hladinou vodní, 

a hukot mocné řeky dotýkal se mého sluchu. Rychle zavolal jsem  soudruhy, 
abych jim sdělil radostný ten objev. Stáli jsm e u posvátné řeky, u velebného  
Jordánu.

I spěchali jsm e bujným rostlinstvem k nedaleké nížině, abychom pohlédli 
na řeku z blízka. Na obou březích zelenaly se nivy s vysokým  stromovím a 
s květenou, jako vídáme v poříčích lesů evropských.

Jordán sám má tam ráz řeky horské: je  dravý, prudký a prolévá se 
vesele m ezi balvany a kameny. Mohli jsm e se domýšleti, že se nalézáme na 
březích Enže nebo Travné v  krásných našich Alpách.

Voda Jordánu jest velice chladná; my však přece vstoupili jsme do ní 
opatrně a brali jsm e se až do prostřed řeky, chtějíce užiti koupele ke svému 
zotavení.

Jordánský kraj jest místem vysoce zajímavým. Tam lid israelský zázrakem  
chráněn přestoupil prudkou řeku. Tam svatý Jan Křtitel bloudil v žíněném  
oděvu, živě se kobylkand a divokým medem. Tam Ježíš Nazaretský přijal křest 
z rukou nábožného poustevníka a věstitele nové viry.

K Jordánu dostavují se každoročně četní zástupové zbožných poutníků 
a koupají se v posvátné řece. Vodu z Jordánu odnášejí pak s sebou domů, 
aby ji dávali své děti křtiti.

Koupelí posilněni a občerstveni spěchali jsm e s beduiny touže cestou zpět 
do ležení.

Den na to strhli jsm e stany, a karavana brala se dále za svým  cílem.
Na té a potomní výpravě mnoho jsm e trpěli vedrem a nezdravým vzduchem. 

I stalo se, že jsm e se konečně všickni roznemohli. Proto jsm e se ustanovili na 
tom, nastoupiti cestu do přístavního m ěsta Haify, kdež nás naše loď „Miramar“ 
měla očekávati. Já sám sotva jsem  se slabostí na koni držel a dlouhé té strasti
plné jízdy nezapomenu.

Nížina Jordánská zm izela nám s očí, a následovaly jen dlouhé hřbety 
horské a nekonečná údolí. Tu a tam viděli jsm e stáda velbloudů a koz.

Zimnicí zmalátněn nemohl jsem  se již přístavu ani dočkati. Když pak  
ovanul nás vánek blízkého moře, tu připadalo nám, že je to první pozdravení 
z chladnější Evropy, do níž hodlali jsm e se právě navraceti.

Každý z nás rozpomíual se při tom na prožité dny v zemi, v níž stála  
kolébka člověčenstva. Každý z nás obracel mysl v místa svatého, skvostně  
barvitého a zlatého Orientu, kde býval prvních lidi pozem ský ráj.“

Mrtvé moře.

Kdo od nás vážil již jednou cestu daleko po Adriatickém a Středozemním  
moři až do Jaíy, přístavního města v Sýrii, aby ubíral se do Jerusalema, vzdá
leného od Jafy asi 15 hodin cesty, ten zajisté vydá se potom z Jerusalema také  
k Mrtvému moři. Ovšem není to cesta docela bezpečná. Povím vám hned proč. 
V krajinách tamějších potuluje se mnoho loupeživých Arabů, kteří skrývajíce



se v houštinách při řece Jordánu, přepadají poutníky a o všecko je olupují. 
Za noci vyhledávají pak bezpečné skrýše v jeskyních kolem Mrtvého moře. 
Proto nevydávají se poutníci na cestu k Mrtvému moři jinak nežli s vojenským  
průvodem neboli s eskortou.

Z Jerusalem a k Mrtvému moři je několik hodin cesty. Cestující opatřují 
se na ten výlet potravinami a obyčejně také nějakým  stanem, aby v něm mohli 
pohodlně nocovati.

Cesta k Mrtvému moři je  dosti namáhavá. Všickni cestovatelé vydávají 
se na ni koňmo, jedouce brzy vyschlým i řečišti, brzy po srázných úbočích 
pustých skal. Proto slézají m ísty s koně a jdou vedle pěšky, aby nepřišli tak 
snadno k úrazu.

Je to smutný kraj, kterým poutníci ubírají se za svým cílem Zřídka kde 
bují nějaký stromek fíkový, oliva, tam aryšek nebo bodlinatý nopál, zřídka kde 
vypíná datlovník vzhůru svoji korunu vedle rýžového pole blízko lidské osady. 
Všude patrno, že putujeme truchlivou poušti, jíž jest Mrtvé moře obklopeno.

Čím blíže přicházejí poutníci k Mrtvému moři, tím více ubývá rostlinstva, 
ale proto přece ostává krajina velice zajímavá, ba u samého Mrtvého moře 
dokonce je malebná.

Konečně zaleskne se širá hladina Mrtvého moře, svíraného skalnatými 
břehy, a poutnici jsou u cíle. Všickni postupují mlčky k pobřeží, jakoby ne
chtěli rušiti hrobové ticho, které tam od věků vládne. Zřídka kdy se přihodí, že  
tam poletuje nějaký racek nebo vlaštovka, zřídka kdy tam zalétá hejno divokých  
kachen, málo kdy zabloudí tam ryehlonohá gazela, plachý zajíc nebo di
voký kanec.

V podáni lidu vypravuje se sice, že ptáci oeiťujíci se ve svém letu nad 
hladinou Mrtvého moře padají do něho mrtvi, nemohouce snésti jedovatých  
jeho výparů; ale povést ta nezakládá se na pravdě. Vždyť bývají tam vídáni 
také skřivánci a vrány táhnoucí bez pohromy přes širokou pláň Mrtvého moře.

Příčinu k řečené báji zavdaly nepochybně křepelky, kteréž za těžkého 
letu svého v Mrtvém moři utonuly a tam nalezeny byly.

A však pravda jest, že Mrtvé moře samo jest beze všeho života: jeho 
vody neoživuje ani jediný člun, ani jediná rybka, ani jediný m ěkkýš, ani žádný  
červiček. Ryby, které se tam z Jordánu dostávají, lekají okamžitě.

Voda Mrtvého moře jest příliš slaná, než aby v ní mohl žiti nějaký tvor. 
Badatelé Mrtvého moře vyzkoum ali, že obsahuje v sobě asi čtvrtinu rozpuštěných 
látek pevných, z nichž polovice jest kuchyňská sůl. Kromě té jsou v Mrtvém 
moři rozpuštěny také sloučeniny hořečnaté, dávajíce jeho vodě chuť hořkou a 
velice odpornou.

Jistý cestovatel, který ji okusil, praví, že se mu zdálo, jakoby byl na 
jazyku hmyzem štípán. Jiný cestovatel dí o n í : „Neznám ošklivější a odpornější 
vody na světě, ačkoli je  na pohled jako křišťál.“

Voda Mrtvého moře je solí tak nasycena, že kousek soli do ní hozený  
již se v ní nerozpoušti. Na březích moře nalézají se silné vrstvy pevné soli, 
která se tam vypařováním vody usazuje.

Obyvatelé z okolí ji sbírají a do Jerusalema dopravují. Také ji před
kládají svému dobytku k lízání.

Druhdy objevuji se na pobřeží Mrtvého moře kusy zvláštní hmoty, po
dobné černé smůle. Tam ější obyvatelé říkají jí „smůla židovská“. Přírodozpytcům  
je  známa jakožto a s f a l t .

Staří Ěímané nazývali proto Mrtvé moře „mořem Asfaltovým “. Z asfaltu 
dělají v Jerusalem ě pěkné a laciné křížky a jiné ozdůbky pro poutníky.
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U nás užívá se toho nerostu při „asfaltování“ chodníků, náměstí a ulic.
Pro veliké množství soli a lepkavého asfaltu není radno v Mrtvém moři 

se koupati. Mnozí to sice zkusili a plavali v jeho vodě tak snadno a lehce, 
jako v žádné jiné vodě, ba měli co dělati, aby se v ní potopili; ale když z ní 
vylezli, cítili palčivost na celém těle a měli ve vlasech plno soli. Myslím, že  
jim  zašla chuť, zkusiti v Mrtvém moři lázeň ještě jednou.

Beduini, to je st kočovníci arabští, nazývají Mrtvé moře B á r  L u t, což 
znamená po česku J e z e r o  L o t o v o .  Snad se ještě dobře pamatujete na 
biblické vypravování, podle kteréhož zvolil Lot onu krajinu vodou bohatou ke 
svém u obývání. Také máte zajisté v dobré paměti, že v těch místech stávala  
kdysi Sodoma a Gomorra, kterážto m ěsta propadnuvše se hluboko do země, 
zalila se vodou z Jordánu.

Patrno z toho, že zprávy o Mrtvém moři jsou velmi staré. Ale podrobnější 
známosti o něm rozšířily se teprve dobou novější.

První výzkum Mrtvého moře podnikl jistý  Irčan roku 1835. Vyplul se
svým  sluhou v loďce z jezera Genezaretského do Jordánu a dále až do Mrtvého 
moře. A le pro veliké obtíže, pro nedostatek potravy a pro veliká vedra se 
roznemohl a zemřel na samém břehu Mrtvého moře.

Po několika jiných a marných pokusech se strany některých Angličanů  
vyslána byla k vyzkoumání Mrtvého moře výprava americká, která roku 1848  
přibyla do Svaté země se skládacími čluny a vydala se po nich Jordánem
k Mrtvému moři. Po osmidenní plavbě, za níž všecko podrobně se kreslilo
a měřilo, dospěla výprava Mrtvého moře a prodlela tam asi tři neděle v samém  
bádáni a vyměřování.

Takovým i výzkum y jsm e se dověděli, že je  Mrtvé moře asi 75 km dlouhé 
a asi 15 km  široké, zajímajíc tedy asi 1000 čtverečních km. Největší jeho  
hloubka měří asi 400  metrů. Hladina Mrtvého moře leží o 394 metry níže, 
nežli hladina Středozemního moře.

Ještě o Palestýně.

V posledních létech bylo napsáno několik pěkných cestopisů českých. 
Horlivými cestami několika spisovatelů zvelebila se naše literatura i v tomto 
oboru. Někteří napsali švarným pérem své dojmy a zkušenosti o zemích evrop
ských, jiní zajeli si na studie do Afriky nebo do Asie a ostatních dílů světa
a skládají z vykonané pouti účty slovem i obrazem.

O svých cestách dovede mezi jiným i znamenitě psáti český literát F r a n 
t i š e k  K l e m e n t .  Leží přede mnou veliký spis jeho „Palestýna“. Škoda, že
mohu položiti sem z něho jen m alý úryvek.

O svém putováni po Palestýně píše řečený spisovatel asi takto :
Nastoupil jsem  cestu do Svaté země z města Alexandrie po moři Středo

zemním. Pluli jsm e za noci. Moře bylo klidné. Za jitra vypadala celá hladina 
mořská jako ohromná hladká plocha. Na východě, odkud zazářily první paprsky 
vycházejícího slunce, spatřil jsem  žlutavé pobřeží Svaté země.

Po chvíli objevil se skalnatý pahorek, na němž stojí m ěstečko Jaíía. 
Z dálky, vystupujíc volně z moře, zahaleno v ranní záři, krásně vypadalo.

Vypravuje se, že si v místech, kde dnes Jafta (čili Joppe) stojí, před 
potopou světa Noe stavěl archu. Také prý na tom m ístě potkala neposlušného
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Jonáše ona zlá nehoda, že jej námořníci do vody uvrhli, a on pohlcen byl 
velikou rybou. Na to vše jsem  si vzpomínal.

Loď zastavila se asi 1 anglickou míli, to jest i y 2 kilometru od břehu. 
Mezi námi a pobřežím hemžila se spousta větších i menších loděk, do nichž 
jsm e sestupovali po schůdkách s korábu spuštěných.

Jaký to hluk a šum a křik, co tu strakatě oděných lidí, Arabů a Židů, 
kteří své služby nabízejí! Zrovna se o nás rvou.

Odbyl jsem  dotěravce rázným slovem a vybral jsem  si jednoho z nich, 
jemuž jsem  svůj vak svěřil. Již sedí nás několik v člunku a plujeme ke k ý 
ženým břehům.

Ještě něco nepříjemného zadrželo nás na břehu. Musili jsm e do celnice. 
Tam odevzdati jsm e měli průvodní listiny. Také chtěli nám prohlédnouti naše 
zavazadla. Ale věděl jsem , jak  se zprostiti těch špinavých tureckých rukou! 
Sáhl jsem  chutě do kapsy a misto průvodních listin dal jsem  jednomu frank 
(asi 50  kr.), druhému, aby mi zavazadla neprohlížel, také frank. Ě íkají tako
vému zpropitnému bakšiš.

Jak jsem  byl šťasten, že mám cestu volnou! Jeden starý známý mne za 
krátko uvítal a přístřeší mi zaopatřil. Pro první noc byl jsem  bez starosti.

Krásně vypadalo město z dáli, ale jinak je  to uvnitř. Procházím se kři
vým i uličkami, plnými prachu i bláta. Zajímavého je  málo. Ale něco přece. 
Jsou to velbloudi. Houpavým krokem kráčejí s těžkým nákladem zboží ku pří
stavu. Často musil jsem  se schovati za výstupek nebo pilíř, abych nebyl jimi 
snad rozmačkán.

Druhá zvláštnost města, vlastně moře u něho, jsou hltaví žraloci, kteří 
se tu prohánějí v houfech. Běda tomu, kdo by se chtěl v místech těch vy- 
koupati!

Na tržišti naskytla se mi nepříjemná podívaná. Povalovalo se tam mnoho 
Arabů. Nejeden z nich stižen byl ošklivou oční nemocí, již z velké části za
vinil svojí nečistotou. Pohleďte n a ň ! Malé i velké mouchy sedí mu hustě vedle  
sebe okolo chorých víček. A on? Lenoch! Ani rukou nehne, aby je zaplašil, 
ba ani nemrkne. Myslí si: „Alláh seslal tuto nemoc, jméno jeho budiž ve 
lebeno !“

A le nyni k obrazu utěšenějším u!
Kupujete-li v Praze pomeranče, slýcháte někdy, že jsou z Jaffy. Pravda.
Za městem, v právo i v levo podle cesty vedoucí do Jerusalema, rozklá

dají se rozkošné zahrady. Velikolepé palmy, oranžovníky, mandlovníky7, bro
skvoně kupí se tu v stinná loubí a vydávají líbeznou vůni. Každá zahrada 
ohražena je  neproniknutelným živý plotem z nopálů. Nad něj vzhůru pnou se 
koruny stromů, a ještě výše strmí královna palma.

Z jara, v  únoru a březnu, jsou oranžovníky v květu a naplňuji vzduch  
kořenitou vůni. Tu přicházejí do zahrad chorobou prsní stižení obyvatelé, aby 
tam pookřáli. Za léta pak celé rodiny táboří tam ve stínu stromů ve dne 
i v noci.

Obchod Jafíý je čilý. Jen co mu přibude železn ic! Olej vyvážejí do Francie, 
kukuřici, ječm en a žito do Cařihradu a Anglie, mýdlo do Egypta, ovoce do 
Rakouska.

Do města přiváží se pak káva, cukr, železo, stavivo, barvy a j., a to 
opět z týchž zemi, kam se plodiny vyvážely. —

Tážete se, jak se tu lidé odívají? Jaífanec nosí na hlavě turban, košili 
volnou jako halenu, kazajku a široké spodky. Kolem pasu má dlouhý, pruho-



vitý šál. Nohy vězí mu v bílých punčochách a žlutých neho červených stře
vících.

A ženy? Ani jsem  jich v zámožnější domácnosti neviděl. I na ulicích 
těžko je prohlédnouti. Od hlavy až k patě jsou zahaleny v bílá roucha a prchají, 
že ani nepostřehneš jich podoby.

Selky, či jak tam říkají „fallahat“, jež jsem  si dobře prohlédl, nejsou 
marnivý. Nosí dlouhý, tmavomodrý kartounový šat, zvaný t ob,  beze všech  
okras. Obličej zakrývají si škraboškou, jež jest kolem očí a obličeje posázena 
lesklým i penízky a cetkami.

Ještě něco z minulosti Jaffy. Založil prý ji Jafet, syn Noemův. Křesťan
ství záhy zavládlo v Jaffé. Svatý Petr vykonal tam dle písma sv. zázrak, 
vzkřísiv ženu Thabitu ze smrtelného spánku.

Mnohé a mnohé osudy stihaly město i obyvatele její. Bylo pobořeno, za
hubeno. Teď se opět zvedá k životu. Náleží Turkům.

Z Jaffy do Jerusalema vede nyní železnice. Za tři hodiny tam dorazíme. 
Druhdy najímali si cestující koně, kterýž je za 11 hodin šťastně do svatého 
m ěsta donesl. Mimo to brávali s sebou pro vaky a průvodčího soumara. Cesta 
silnicí nebývala druhdy dosti bezpečnou. Poutníci bývali přepadáni loupeživými 
Araby. Jen za značné výkupné zachránili se pak před nimi.

Jerusalem jest jediný svého druhu na světě. Nejnápadnější jsou bezčetné 
kopulky, jež spatřujeme na větší části domů. Celé město rozkládá se na pa
horcích a obepjato je hradební zdí; v té je čtyřiačtyřicet čtverhranných věží 
a osm mohutných bran. Hradby obejdeš asi za hodinu, ale dobrou hodinu.

Jerusalem jeví se s výšiny jako něco nevídaného. A le zcela jinak je tomu 
uvnitř. U lice, domy, vůbec vše má tam ráz úplně orientálský, východní. Domy 
jsou většinou nízké, čtverhranné. Malá okénka jsou opatřena mřížemi, a je jich 
velmi málo.

Uvnitř domů je  na dvorku cisterna, nádržka to na zachycováni dešťové 
vody. Té užívají i k piti i k ostatním potřebám.

K aždý pokoj má dvéře na dvorek. Nejraději prodlévají obyvatelé na dvorku
nebo na ploché střeše; v příbytku jen v zimě nebo za dešťů.

V Jerusalemě není velkých nám ěstí; uličky jsou úzké, křivolaké, často 
překlenuté oblouky. Dlažba je  v pravdě krkolomná.

Kdo chce město dobře prohlédnouti, najme si průvodce (dragomaua).
Učiniv tak, vydal jsem  se na cestu svátým městem. Nejprve ovšem k nej- 

památnějším místům. Jest to Boži hrob a Golgota.
Obě místa najdeme pod klenbou jednoho chrámu.
Vstupme do chrámu Božího hrobu!
Hned u vchodu je ,kámen pomazáni'. Nad ním i kolem něho plno nád

herných svítilen a vysokých svícnů. Na tom místě prý bylo tělo Páně poma
záno vonnými mastmi, než je uložili v hrob.

Kámen bývá v  pravém smyslu slova obležen. Poutníci plíží se k němu
po kolenou, kladou naň obličej, líbají jej. Někteří se ho aspoň dotknou.

Ztěží se odtud protlačíme do chrámu, některé zbožné klečící musíme 
i překročiti.

Nad chrámem klene se ohromná kopule, mající 20  metrů v průměru. 
Uvnitř je  kryta plechem. Na něm stkví se plno zlatých ornamentů a lilii na 
modré půdě.

Uprostřed chrámu je vlastní kaplička Božího hrobu. Stěny její jsou kryty 
vápencem mramoru podobným. Nahoře ověnčena je  sloupkovým zábradlím.



— 281 —

Vchod do ní zdoben je  svícemi, lampami, vasam i se zlaceným i květy —  až 
nevkusně.

Mnozí poutníci svlékají před vstupem dovnitř obuv, načež se ubírají (často 
i po kolenou) do předsíně. Ta sluje A n d ě l s k á  k a p l e .  N ázev má odtud, že 
tam dle písm a sv. usedl anděl, odvaliv kámen s hrobu Kristova.

Zcela nizoučkou brankou vstoupíme odtud hluboce sehnuti do vlastní ko
mory Božího hrobu.

Je tak malounká, že se tam vejdou pouze čtyři osoby. Stále dlí tam mnich 
a prodává dotýkané svíce.

Strop síňky je  prolamovaný; k osvětlení posvátného místa jest tam 45  
nádherných lamp, zářících dnem i nocí.

Jsm e uchváceni velebou posvátného místa. Vše mlčí.
Svatý hrob vyvýšen je  po pravé straně od vchodu a pokryt mramorovou 

deskou.
Po stěnách spatřujeme polovypuklé práce z mramoru. Představuji z mrtvých 

vstání Páně. JRovněž stříbrný relief se tu nalézá. Představuje týž výjev.
Nevím, co tu zůstalo z vlastního Božího hrobu.
Druhdy ulamovali si poutníci po kousíčku kamene z něho. Chtivost jejich  

šla tak daleko, že ani přísných zákazů neuposlechli.
Tklivé a dojemné výjevy lze v kapli této pozorovati. Zbožní křesťané 

vroucně a zaníceně se tu modlí, mnozí pláčí, vzlykají. Jiným jen hluboký vzdech  
z prsou se dere —  modlí se tiše.

A zda odcházejí bez památky na ta svátá m ísta?
Ni kol i ! Odnášejí si růžence, křížky, modlicí knihy, hrstku země. To vše  

jim  tamějši kněží posvěcuji.
A sešlo se tu poutníků se všech končin světa! Rusové, Ěekové, Arméni, 

Arabové, evropští křesťané všech vyznáni.
O velikých svátcích vyzdobí se celá svatyně S největší nádherou. Vy

nesou se všecky poklady chrámové, jindy ukryté. Jsou to většinou d a iy  evrop
ských panovníků nebo bohatých poutníků, ku př. obrazy, zlaté a stříbrné ná
doby a p.

Tím vším a ještě nesčetným i světly a světélky září to v posvátných  
kobkách ve dny slavnostní.

Opodál Božího hrobu jest misto, kde se zjevil Kristus Pán Marii. Jest 
to v pochmurné kapli Františkánů.

Ještě přemnohá památná místa ukrývá prý klenba chrámu tohoto, jako: 
Kristův žalář, místo, kde byl metán los o roucho Páně, misto, kde byl nalezen  
sv. kříž a jiná a jiná.

Těžko rozhodnouti po době tak dlouhé, zda vše tak pravdivo, jak  se ve  
zbožnosti mnozí domnívají.

Pět metrů nad Božím hrobem nalézá se v chrámě Kalvarie (Golgota).
Osmnácte nepohodlných schodů vede k  místu tomu, kde dokonal Kristus 

dílo vykoupení na dřevě kříže.
Jsouť tu nahoře dvě kaple. První jest Povýšeni sv. kříže, druhá Na křiž 

přibití. Mezi oběma kaplemi jest oltář v místech, kde prý Panna Maria přijala 
mrtvé již, s kříže sňaté tělo syna svého.

Y kapli Povýšení sv. kříže jest veliký křiž, po jeho stranách pak dvě 
stříbrné sochy; představují Matku boží a sv. Jana evangelistu.

Dole před oltářem je  stříbrem vroubený otvor; naznačuje místo, kde prý 
stál křiž Kristův.



Pod Golgotou jsou hroby některých králů jerusalem ských, a to: Bohumíra 
z Boullionu, jenž vedl první křížovou výpravu, jeho bratra Balduina a j.

Pro samou pobožnost šla mi v chrámu Božího hrobu až hlava kolem.
Se všech koutů doléhaly mi k uchu nábožné písně, zvonění, údery na

kovové desky, tlukot arménských klapaček, mohutný zvuk varhan, silné sbory
m užských pěvců a hlasité modlení. Při tom je  notná tlačenice.

Průvody se pracně proplétají velikým  množstvím poutníků, mnozí klestí 
si cestu mocným pohybem paží, ba i ostrým slovem.

Tak vypadá pobožnost na tom posvátném místě.
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Pobřežím Malé Asie.

Cestovati do cizích krajů a zemi stalo se za našich dob téměř modou. 
Mnozí těší se doma na takové výlety  celý rok, a než rok s rokem se sejde, 
mají uchystaný již dávno nový plán, aby ubírali se do jiných a jiných končin 
světa.

Dokud nebyly železnice a parolodi, pokládala se již i cesta z Prahy do 
Vídně za něco zvláštního, neřku-li cesta ke břehům africkým nebo asijským . 
Dnes mluví se o výletu do E gypta nebo do Svaté země jako o návštěvě Drážďan, 
Berlína, Krakova, Pešti.

Průvodní knihy od Meyera, Baedekra a j., psané o E gyptě Dolním nebo 
Horním, o Palestýně, Sýrii a Malé Asii podávají turistům podrobné zprávy 
o místech, která chceme navštíviti. V nich lze se dočisti o vydáních souvisících  
se zamýšlenou cestou, jakož i o všech prostředcích dopravních neboli komuni
kačních. Zkušeni rádcové ukládají v  průvodních těch knihách pokyny, jak cestu  
zaříditi, abychom co nejvíce získali na čase i na obohacení svých vědomosti. 
Radí nám, čím na cestu se opatřiti a kterou nejvhodnější dobu na zam ýšlený  
výlet voliti. Kniha taková jest pravým pokladem, z něhož lze ěerpati mnoho 
poučení i zábavy. Vždyť přispívají do průvodních těch spisů mnohdy mužové 
učení a na slovo brávaní.

Kdo si nerad láme hlavu s přípravnými studiemi a s vypracováním cesto
vního plánu, ten svěřuje své záležitosti některé podnikatelské firmě, která ob 
čas pořádá veliké společné cesty. Cesty takové trvají několik neděl, ba i ně
kolik měsíců. Nyní pořádají se i společenské cesty kolem světa.

V tom ohledu proslula světová cestovní kancelář C o o k o v a  (čti Kúkova). 
Podobným podnikem zabývá se firma S t a n g e n o v a  a j .  Účastníku společenské  
cesty  složiti jest předem poplatek, za nějž ho podnikatelstvo po určených zemích 
a místech provede. Cestovní společnost doprovází zvláštní agent podnikatelstva 
a přibírá si k  ruce v  městech zvláštní průvodčí a tlumočníky, kteří jsou dobře 
zasvěceni do domácích poměrů. Cestování takové jest ovšem velmi pohodlné. 
Účastnici dávají se voziti po světě bezstarostně jako nějaké zavazadlo.

V ýlet ke břehům Malé A sie jest pravá hračka, zvláště umíme-li trochu 
francouzsky nebo vlasky. Parolodi Rakouského lloydu přistávají k větším  
městům pobřeží m aloasijského každých čtrnáct dní. Z Terstu plují do A le
xandrie, Port Saidu, odkud pak do Jope, Haify, Beirutu, ke břehu ostrova 
Cypru, Rhodu, Smyrny a Marmarou do Cařihradu.
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Jope, arabsky Jafe, jest zároveň přístavištěm pro pouť do Jerusalema. 
Velké lodi kotví daleko od břehu, jak  jste  se dočetli v předešlém článku.

Z Jope zaměřuje paroloď na sever. Je-li krásná pohoda, nesejdou plavcům  
břehy s očí. Zvláště jest nápadna památná hora, jejíž jm éno K a r m e l ,  arabsky 
K e r m e l  nebo D ž e  b e l  M a r - E l i a s  t. j. na česko Hora svatého Eliáše, 
vysoká asi 570  m  a porostlá piniemi, ořešáky, mandlovníky, vavříny a olivami. 
Ta jest, o niž čteme již ve Svatém písmě Starého zákona: „Obeslal tedy  
Achab král všecky syny Israelské, a shromáždil proroky Bálový, kterých bylo 
čtyři sta a padesáte, na horu Karmel. Tam Eliáš vzdělal oltář ve jménu 
Hospodinovu a prosil Boha za vyslyšeni. A Hospodin ho vyslyšel a poslal 
oheň, jenž spálil přistrojenou obět zápalnou. Což když uzřel všecken ten lid, 
padl na tváře a řekl: Hospodin jest Bohem. I řekl jim E liáš: Zjimejte ty 
proroky Bálový, žádný af z nich neujde. I zjímali je, kteréž svedl E liáš ku 
potoku Císon, a tam je  zmordoval.“

Na Karmelu objevuje se zrakům zřetelně budova klášterní a maják. 
Hned za ostrožnou řečené hory vlní se hladina zálivu, jenž slově A k k a .  Tak 
zove se i pobřežní město, často připomínané, je-li řeč o křižáckých válkách.

Na další plavbě staví paroloď v B e i r u t ě ,  nad nímž vysoko strmí Libanon 
s proslulými kdysi cedry, vypínaje se do výše až přes 3000 metrů. Než ne
zbývá mi tu již slov, abych vám byl průvodčím po znamenitém tom přístavě 
Syrském.

Koráb náš spěje z Beirutu ke břehům ostrova Cypru, jemuž Řekové 
K y p r  o s  říkají. Cizí ten výraz připomíná nám v překladu měď, již tam dříve 
dolovali. Z někdejší slávy malebného toho ostrova nezbylo již ovšem mnoho, 
ale za návštěvu ten kraj stojí. Ctitelé vína mohli by tam okoušeti pravého 
cyperského, zvaného k o m a n d a r i a .  Hrozinek vyváží se z Cypru v hojnosti, též 
rohovnik nebo svatojanský chléb, bavlna a j. Nejlepším přístavem jeho jest 
L a r n a k a ,  kde koráb po několik hodin kotví, aby potom brázdil si cestu  
k ostrovu R h o d u .

Ostrov Rhodos nebo Rhodus znám je st již  ze starých časů jako ostrov 
lidnatý a vzdělanosti proslulý, zvláště když na něm bylo založeno město téhož 
jm éna. Obyvatelé jeho vynikali v  námořském plavectví tak znamenitě, že jejich  
zákony mořské platily v celém  Středomoří za základ námořního práva.

Kromě toho proslul Rhodos uměním sochařským, které tam zvláštní škola 
řeckých sochařů pěstovala, libujíc si zvláště v provádění soch obrovských. Těch 
prý bylo na ostrově asi sto, ale nejslavnější stala se socha, uváděná jménem  
R h o d s k ý  k o l o s ,  proslulá jako div světa.

Nyní jest na Rhodu po vší slávě. Mají jej v rukou Turci, ač je  tam Řeků 
asi dvakráte tolik co Turků. Židů je  tam rovněž v hojnosti.

Poloha m ěsta Rhodu jest malebná. Jeho opevnění upomíná ještě  na staré 
ňasy. Tu onde prokmitá již  zdáli palma nebo štíhlý minaret, věštící panství 
půlměsíce.

Pohled na město je  však líbeznější, nežli skutečnost v něm samém. 
Zacházíte-li tam s lidmi, mějte se hodně na pozoru. O byvatelé rhodští ne
požívají nejlepší pověsti. Mohou-li cizince napáliti, napálí ho důkladně.

Koráby kotvívají v  m ěstě Rhodu jen  asi 4 — 5  hodin. Nezbývá tudíž za 
plavby podél pobřeží Malé Asie mnoho času k prohlídce starobylého toho města. 
Výletníci najímají obyčejně osla, projedou některými ulicemi a branami, všimnou 
si krámů i obchodů a pestrého obyvatelstva a jsou rádi, že se octli zase na 
palubě.
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Z Rhodu pluje paroloď napřed západně a potom na sever. Veliteli na 
lodnim můstku je třeba býti stále na stráži. Plujeť mezi samými ostrůvky 
a úskalím. Pobřeží je  tam divoce rozerváno. Ale tyto divočiny činí je  vysoce  
zajímavým. Divadlo, jež se tam za krásného dne očím naskytuje, náleží mezi 
nej skvělejší zjevy námořského putování.

Ostrůvků je  tam tolik, že jich jm en nechci ani uváděti. Některé z nich 
mají staré dějiny, jako S y m i ,  T i l  o, N i s i r o ,  K o s ,  S a m o ,  N i  k a r i  a a m. j.

Za nimi zjeví se potom úrodný ostrov C h i o  (čti K jo ) , jenž již ode 
dávna slyne vonnou pryskyřicí, řečenou m a s t y x  a řinoucí se ze stromu 
pistaciového. Vonný ten vým ěšek Turkyně rády žvýkají, aby prý své zoubky 
v čistotě udržovaly.

Ostrov Chios stihán byl mnohými nehodami. Z nejkrutějšich bývá však  
zemětřesení, jemuž nedávno podlehlo opětně několik tisíc lidí. Zvláště utrpělo 
jeho hlavní město K a s t r o .  Takové zem ětřesení bylo na příklad r. 1881 a to 
3. dubna a opětně 27. srpna.

Do S m y r n y ,  jež nám posýlá výborné fíky, sultánky, olivový olej, ga- 
lesky, sladké dřevo, mořské houby a jiné zboží, nebudeme míti již daleko. 
Koráb vepluje do nádherného zálivu Egejského moře, vroubeného horskými valy  
a zakotvi po sedmihodinné plavbě z Kastra ve Smyrně, kde sjíždějí se kupecké  
lodi ze všech konců světa.

Výkopy starožitných památek, jež byly v okolí Smyrny, zvláště pak 
v P e r g a m o n ě  objeveny, vzbudily mezi archeology úžas a podiveni.

Ze Smyrny plují parolodi Rakouského lloydu na blízku úrodného ostrova 
M y t i  1 e n e ,  potom D a r d a n e l l a m i  neboli H e l l e s p o n t e m ,  M a r m a r o u ,  
mine ostrovy P r i n c o v y  a zakotvi u G alaty v Cařihradě.

Z Cařihradu máme do své drahé vlasti již jenom asi dva dny a dvě noci 
jízdy. Jsme-li zásobeni ještě hodně penězi, užijeme rychlíku zvaného o r i e n t -  
e x p r e s s .  Jezdí mezi Paříži, Vídní, Pešti, Bělehradem a Cařihradem toliko 
dvakráte za týden. Má vozy jen prvé třídy. Za jízdní lístek z Cařihradu do 
Vídně platí se asi 125 zl.
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